Zoznam podporných projektov z programu Grantový program pre optimistov 2014
Číslo
projektu

Názov predkladateľa

GPO 007 Detstvo deťom

Mesto
Dobšiná

Kraj
Košický kraj

Podporená suma Anotácia projektu
200,00 €

GPO 011 Mestské kultúrne stredisko Šurany

Šurany

Nitriansky kraj

180,00 €

GPO 031 Tatiana Helíková

Bošáca

Trenčiansky kraj

180,00 €

GPO 048 Základná škola Jána Drdoša

Vígľaš

Banskobystrický kraj

150,00 €

GPO 057 ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov 410

Beckov

Trenčiansky kraj

200,00 €

GPO 058 OZ Za dôstojný život

Lučenec

Banskobystrický kraj

200,00 €

GPO 059 Mária Fabiánová

Lučenec

Banskobystrický kraj

190,00 €

GPO 063 Môj Domov, ZSS Topoľčany

Topoľčany

Nitriansky kraj

195,00 €

GPO 067 Magdaléna Bašistová

Dravce

Prešovský kraj

200,00 €

Rodičovského centrum Detstvo deťom v Dobšinej pre maloletých a mladistvých rodičov a ich deti sa rozhodlo
upraviť svoje okolie. Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny s hracími prvkami. Na úprave okolia a
vybudovaní ihriska sa budú podieľať samotní mladí rodičia.
Mestské kultúrne stredisko Šurany - Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany má vo svojich priestoroch
neupravené otvorené átrium. Jeho revitalizáciou sa získa priestor na verejné podujatia, letnú čitáreň a posedenie pre
mamičky s deťmi. Do projektu sa okrem profesionálnych pracovníkov z týchto zariadení zapoja aj členovia
komunitnej knižnice, či čitatelia - dobrovoľníci.
V obci Bošáca sa nachádza starý židovský cintorín, ktorý je zarastený krovinami a nachádza sa tu aj v jeho okolí
množstvo odpadkov. Pani Tatiana spolu s ďalšími dobrovoľníkmi a žiakmi v tunajšej základnej škole chcú miesto
vyčistiť, osadiť informačnú tabuľu a obnoviť písmo na náhrobku pamätného kameňa, aby ani súčasní mladí
obyvatelia nezabúdali na minulosť obce.
ZŠ Jána Drdoša vo Vígľaši by rada revitalizovala staré priestory bývalej triedy susediace so školskou knižnicou a
upravila ich na čitáreň slúžiacu deťom počas vyučovania i na kreatívnu tvorbu v rámci záujmovej činnosti. Žiaci
priestory zútulnia vlastnými silami pod vedením vedúcej záujmového útvaru ArtDecor.
Týmto projektom chce ZŠ Beckov priniesť Slovenskú akadémiu vied k svojim žiakom, rodičom a priateľom školy,
aby im priblížili vedu tak, ako ju ešte nepoznajú - netradične. Aktivít sa zúčastnia vedci z SAV, rodičia žiakov,
učitelia, ale aj členovia Kultúrnej komisie, ktorá funguje pri obci Beckov. Jednou z aktivít v rámci tohto projektu je
totiž aj nočné pozorovanie hviezd zorganizované v spolupráci s obcou Beckov.
Denný stacionár Alžbetka v Lučenci bude slúžiť pre zdravotne postihnutých občanov mesta. Súčasťou zariadenia
bude aj chránené pracovisko pre ZŤP. Z dôvodu príprav otvorenia zariadenia je potrebné spraviť ešte úpravy v
exteriéri. Do prác sa zapoja viacerí dobrovoľníci a dobrovoľníčky organizácie, ktorí spoločnými silami zútulnia tento
priestor. Aktivity budú prospešné nielen pre samotné zariadenie, ale aj pre široké okolie, nakoľko sa skrášli
prostredie a tiež kresbami na plote sa bude prezentovať tematika ochrany a pomoci pre ZŤP občanov zo strany nás zdravých občanov.
Zámerom projektu je znova obnoviť a oživiť stretávanie sa viacerých generácií občanov - seniorov a detí z detského
domova v Lučenci. Poslúžiť na to majú tvorivé dielne, kde chcú seniori naučiť deti mnohé tvorivé techniky.
Výsledkom bude odovzdanie zručností staršej generácie mladšej, spoločné prežitie nádherného dňa, nadviazanie
nových kontaktov a priateľstiev medzi deťmi z detského domova a seniormi.
Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch chce motivovať neformálne skupiny prijímateľov sociálnej služby k
väčšej angažovanosti v prospech komunity a podporiť význam dobrovoľníckych aktivít. Očakávajú, že prijímatelia
sociálnych služieb sa dobrovoľne zapoja do krúžku pečenia. Svojou dobrovoľnou činnosťou budú zapojení do
procesu v prospech znevýhodnených skupín prijímateľov sociálnej služby.
V strede obce Dravce je miesto, ktoré hlavne v jeseni obyvatelia okolitých domov znehodnocujú odpadom zo
záhrad. Obec dala do tohto priestoru navoziť zeminu. Projektom chce pani Magdaléna spolu s dobrovoľníkmi toto
miesto spestriť a oživiť výsadbou drevín a kvetín. Upravené, výsadbou zhodnotené územie je najlepšou prevenciou
pred vytváraním nelegálnej skládky odpadu.

GPO 068 Eva Talianová

Rimavská Sobota

Banskobystrický kraj

200,00 €

V Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti existuje školská knižnica, ktorú chcú sprístupniť aj pre verejnosť. Nachádza
sa však vo veľmi stiesnených priestoroch a pre čitateľov už neostáva miesto, kde by si mohli čítať. Preto chce pani
Eva spolu so žiakmi a ostatnými pedagógmi vytvoriť dve knižničky - miniknižnice. Jednu pred budovou školy pre
obyvateľov mesta Hnúšťa a druhú na chodbe gymnázia pre žiakov. Knižničky sa stanú súčasťou celosvetovej
iniciatívy Mini free library a budú slúžiť ako miesto na zdieľanie a výmenu kníh. Na chodbe vytvoria útulný priestor
pozostávajúci zo svojpomocne ušitých vakov na sedenie a taburetiek, kde nájdu útočisko všetci milovníci kníh.

GPO 073 Peter Trepáč

Banská Bystrica

Banskobystrický kraj

200,00 €

Projekt pána Petra "Deň spoločenských hier vo výkone trestu odňatia slobody" je zameraný na výber hier pre
zúčastnených, ktoré sú motivované zážitkami a majú pravidlá. Dôvodom výberu je snaha pána Petra zlepšiť
komunikačné techniky, prejavy správania sa voči sebe navzájom u príslušníkov väzenského zboru a odsúdených.

GPO 074 MZ YMCA Hrhov

GPO 093 Magdaléna Hrivniaková

GPO 094 Združenie Slatinka

Hrhov

Kračúnovce

Zvolen

GPO 097 Banskobystrický okrášľovací spolok Banská Bystrica

GPO 100 OZ Rozviažme im krídla

GPO 102 OZ Modranská Beseda

GPO 108 Daniela Hazuchová

GPO 115 Monika Tušimová

GPO 116 Mária Tomanová

Turzovka

Modra

Košariská

Lovinobaňa

Chorvátsky Grob

Košický kraj

Prešovský kraj

200,00 €

V obci Hrhov sa priamo medzi domami nachádza 15 metrový vodopád, najväčší v NP Slovenská kras. Miestne
združenie mladých YMCA Hrhov každoročne organizuje brigády zamerané na čistenie okolia vodopádu a samotného
toku potoka. Plánujú tu vybudovať oddychovú zónu, kde by sa domáci a turisti prišli nielen popozerať, ale aj
posedieť a občerstviť sa. Chcú tu umiestniť lavičky a smetné koše. Občania obce by sa zo všetkých síl postarali o
skrášlenie a udržiavanie čistoty vodopádu a okolitého priestranstva.

130,00 €

Pani Magdaléna spolu s členmi OZ Čisté duše, skupinou dobrovoľníkov chce prostredníctvom projektu naučiť ľudí s
duševnými poruchami starú techniku batikovania. Autori projektu chcú rozšíriť možnosti tvorivých dielní pre ľudí v
stacionári "Čisté duše" a urobiť jednoduchú radosť chorým ľuďom. Chcú, aby títo ľudia videli, čo dokážu vytvoriť
vlastnými rukami a akí sú šikovní.

Banskobystrický kraj

200,00 €

Banskobystrický kraj

200,00 €

Žilinský kraj

Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Osudom dedinky Slatina pri Zvolene mala byť priehrada, ktorá by bola na jej mieste. Priehrada dodnes nestojí, ale
na mieste žijú obyvatelia v prenajatých domoch od štátu. Každoročne sú organizované stretnutia s bývalými
rodákmi, staro i novousadlíkmi, ktorí sa starajú o čistotu v dedine. Obnovili a prevádzkujú verejné osvetlenie, opravili
si most... Združenie Slatinka chce spoločne skrášliť dedinu malými, ale výraznými zásahmi na verejných priestoroch.
Chce urobiť spoločné "susedské" stretnutie a na každý dom osadiť malú vkusnú tabuľku s názvom domu, ako ho
kedysi volali pôvodní obyvatelia (grafická úprava bude založená na motívoch miestnych výšiviek) a tiež obnoviť
označenie dediny pri vstupe.
V spolupráci s mestom Banská Bystrica chce Banskobystrický okrášľovací spolok spraviť údržbu zábradlia
banskobystrických mostov. Občianske združenie zabezpečí dobrovoľníkov, postará sa o zakúpenie ochranných
pomôcok a zabezpečí pitný režim počas akcie. Keďže sa tento rok blíži aj okrúhle 70.výročie vypuknutia SNP,
Banská Bystrica si zaslúži túto údržbu. Na akcii bude Banskobystrický okrášľovací spolok spolupracovať aj s iným
OZ a neformálnymi skupinami pôsobiacimi v Banskej Bystrici.

175,00 €

OZ Rozviažme im krídla chce v rámci projektu zrealizovať modelárske dielne pre deti. Projekt je určený deťom, ktoré
navštevujú denné centrum pre deti a rodinu v meste Turzovka a deti z detského domova Semeteš. V rámci
modelárskej dielne si s pomocou členov občianskeho združenia sami zhotovia hádzadlá - lietadla. Po zhotovení
hádzadiel usporiadajú preteky - letecký deň. Deti zlepšia svoje manuálne zručnosti a pri spoločnej práci rozvinú
svoje kompetencie ako spolupráca, pozitívne hodnotenie, komunikácia v kolektíve. Zároveň sa medzi sebou
navzájom spoznajú a nadviažu nové priateľstvá.

184,00 €

V rámci podujatia Deň sirotinca pripraví OZ Modranská Beseda pre deti "Knihárstvo a čitáreň Nadácie Orange ". V
tvorivých dielňach sa deti naučia, ako sa robia knihy. V spolupráci s modranskými umelcami si budú môcť vyrobiť
litografiu sirotinca, tematickú záložku do knihy, naučiť sa chrániť si knihu zabalením do ochranného papiera alebo
vyskúšať si kaligrafiu. Deň sirotinca (druhý ročník) je podujatím, kedy odborníci a
verejnosť môžu navštíviť priestory sirotinca. Pre dobrovoľníkov je významným podujatím pre komunikáciu zámerov s
budovou prvého sirotinca na Slovensku a fundrasing. Deň sirotinca je unikátny aj tým, že spája aktivity viacerých
dobrovoľníckych skupín a občianskych združení v prospech jedného cieľa na jednom podujatí.

128,00 €

Košarišskí mládežníci trávia svoj voľný čas športom. Chcú zorganizovať hromadnú cyklistiku, ktorá by bola vekovo
neobmedzená. Nakoľko sú Košariská známe vďaka Štefánikovi, v pláne trasy je zahrnutý aj jeho pomník. Chcú, aby
sa ľudia počas cyklistiky oboznámili s dejinami a jeho životopisom. Na Bradle by sa uskutočnila prehliadka aj so
sprievodcom. Projekt by bol určený pre širokú verejnosť - pre všetkých, ktorí majú záujem sadnúť a vyraziť za
poznaním dejín a prírody. Osobitnou skupinou budú deti, ktoré chcú inšpirovať, aby nesedeli pri počítačoch,
mobiloch, tabletoch, ale sami od seba sadli na dvojkolesového tátoša a vyrazili na cestu poznania po kopaniciach.

200,00 €

Zámerom projektu pani Moniky je spolu s dobrovoľníkmi zorganizovať pre deti z obce Lovinobaňa zábavný deň plný
športových a spoločenských hier. Vyplnia si voľný čas zmysluplnými aktivitami, v rámci ktorých si budú rozvíjať svoje
pohybové a psychické zručnosti. Zároveň v spolupráci s Kynologickým klubom z Lučenca budú deti oboznámené s
výcvikom a výchovou svojho štvornohého miláčika, čím majú byť vedené k zodpovednosti vo výchove svojho psa.
Zároveň budú motivované k aktívnemu tráveniu svojho voľného času.

120,00 €

V rámci projektu chce pani Mária spolu s dobrovoľníkmi osadiť v obci Chorvátsky Grob malé knižničné domčeky búdky. Predchádzajúca knižnička bola použiteľná len za pekného počasia. Knihy začali kolovať a z nepotrebných sa
stali opäť zaujímavé. Výsledkom tohto projektu bude zhotovenie malých domčekov - búdok, ktoré si sami navrhnú,
aby naďalej fungoval tento kolobeh života kníh a neprestal vtedy, keď sa zatiahne obloha.

GPO 120 Eleonóra Žofajová

GPO 131

Slovenský Červený kríž, Územný
spolok, Banská Štiavnica

GPO 137 Bc. Zuzana Felezká

Oravská Jasenica

Žilinský kraj

200,00 €

Banská Štiavnica

Banskobystrický kraj

200,00 €

Slavošovce

Košický kraj

Zámerom projektu pani Eleonóry je spolu s dobrovoľníkmi navštíviť choré deti v nemocnici v Trstenej. Deti chcú
rozveseliť programom, ktorý by si pre nich pripravili, aby aspoň na pár hodín zabudli na svoje problémy. Darujú im
jeden deň, ktorý by bol pre každého radosťou a zážitkom. Knižkami a rôznymi hrami im budú spríjemnené aj ostatné
dni na oddelení.
Na projekte sa budú podieľať okrem pracovníkov klienti DSS pre deti, mládež a dospelých s mentálnym a inými
druhmi zdravotných postihnutí pri SČK v Banskej Štiavnici. Zdraví rovesníci zo ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach
sa podelia so skupinou hendikepovaných mladých ľudí o svoje poznatky z ochrany prírody. Ďalej im predvedú
ukážky sokoliarstva, ktoré je ich vyučovacím predmetom, avesterapiu (terapia vtákmi) a minizoo, ktoré vybudovali v
areáli svojej školy. Naši klienti zas svojich zdravých rovesníkov naučia techniku batikovania tričiek. Na záver
spoločne očistia okolie tajchu Vindšachta v Štiavnických Baniach (zapísaného na listine UNESCO) od odpadkov.
Celú akciu ukončia spoločnou opekačkou a vypustením lampiónov šťastia.

106,00 €

Terénne pracovníčky obce Slavošovce chcú pre deti zo sociálne slabých rodín zorganizovať turistickú akciu, aby ich
naučili vážiť si prírodu. Dôvodom pre zorganizovanie výletu je 70-te výročie ukončenia stavby Tunela pod Homôľkou,
ktorý je v súčasnosti atrakciou obce. Deti zo sociálne slabého prostredia počas dňa hravou formou získajú teoretické
vedomosti aj praktické skúsenosti s ochranou životného prostredia. Cieľom projektu je prebudiť v deťoch
environmentálne cítenie, vnímať krásu prírody okolo nás, farby prírody vo vzťahu s prírodnými tvarmi a chrániť ju.

GPO 138 JESKO, občianske združenie

Liptovský Mikuláš

Žilinský kraj

155,00 €

Občianske združenie JESKO chce využiť svoj vplyv v rómskych komunitách a zapojiť sa do rozvoja komunity v
Liptovskom Mikuláši ako celku. Chce urobiť susedské stretnutie jednej rómskej komunity, ktorá obýva nájomné
bytové domy s ostatnými občanmi mestskej časti. Budú pripravené spoločné aktivity ako varenie guláša, kultúrny
program, vzdelávanie – prednáška o rómskom kultúrnom fenoméne, tradíciách a pod.

GPO 152 Dušan Sabo

Vrbové

Trnavský kraj

150,00 €

Pán Dušan chce uskutočniť stretnutie zdravotne znevýhodnených detí spolu so zdravými deťmi . Akcia bude určená
nielen pre deti, ale aj ich rodičov. Očakáva, že deti medzi sebou nadviažu kontakty a spriatelia sa. Zdravé deti si
práve možno touto akciou uvedomia, že môžu byť radi, že sú zdravé a že ich žiadna choroba netrápi.

GPO 157 Matej Kováč

Rimavské Janovce

Banskobystrický kraj

159,00 €

GPO 159 Mgr. Art. Ľudmila Horňáková

Košice

Košický kraj

135,00 €

GPO 166 Kamila Hrivniaková

Kračúnovce

Prešovský kraj

200,00 €

GPO 170 Mária Bošková

Koškovce

Prešovský kraj

V Rimavskej Sobote vznikla skupina FOTONADŠENCI Z RS, ktorá sa v priebehu pár rokov rozrástla na 600 členov.
Problém je, že členovia skupiny dostávajú málo priestoru na prezentovanie svojej tvorby verejnosti, čo ich
demotivuje v ich ďalšej činnosti. Prostredníctvom súťaže chce pán Matej vytvoriť priestor členom skupiny na
prezentovanie ich tvorby tým, že svoje fotokoláže budú môcť vystaviť v uliciach mesta a v galérií v
Rimavskej Sobote.
Dvoj-dom je medzigeneračný projekt, ktorý oživuje verejný priestor, spája ľudí rôznej vekovej kategórie - komunitu a
revitalizuje okolie sídliska Dargovských hrdinov v Košiciach. Ide o sériu workshopov, kde budú spolupracovať aktívni
seniori zo sídliska s mladou generáciou - študentmi strednej školy. Spoločne vybudujú z odpadového,
recyklovaného, ale aj dreveného materiálu dvoj-domy, ktoré sú symbolom spolunažívania a viac generačného
bývania v domoch. V závere workshopu bude zorganizovaná výstava v podobe inštalácie vtáčích búdok na jednom
spoločnom strome, v záhrade starej škôlky (prerobené kultúrne centrum). Po výstave sa vtáčie búdky rozmiestnia po
sídlisku Dargovských hrdinov s odkazom na tento projekt. Projekt prispeje k prežitiu vtáctva a ku skrášleniu
verejného priestoru.
Pani Kamila chce spolu s dobrovoľníkmi (študentmi strednej školy) realizovať cyklus spoločenského správania
formou maľovaných príbehov s aktívnou účasťou dobrovoľníkov. Projekt je určený pre ľudí s duševnými poruchami v
dennom stacionári pri II. psychiatrickej klinike v Košiciach. Chcú im netradičnou a im prístupnou formou priblížiť
význam a potrebu slušného a spoločenského správania v bežnom živote.

200,00 €

Zámerom projektu pani Márie je opraviť a namaľovať lavičky, ktoré boli osadené obcou Koškovce pri miestnej
kaplnke. Zároveň sa doplní toto miesto o prvok detských ihrísk a zabezpečí živým plotom od koľajníc pre
bezpečnosť šantiacich sa deti. Podieľať sa na týchto činnostiach budú členky únie žien Koškovce a mládež TJ
Koškovce.

GPO 175 Ing. Janka Švecová

Revúca

Banskobystrický kraj

200,00 €

Projekt pani Janky Projekt má podnietiť mladých ľudí (hlavne dievčatá) v rómskej osade Rúbanka v Muránskej Dlhej
Lúke k ďalšiemu štúdiu po ukončení povinnej školskej dochádzky a pomôže získať nové pracovné zručnosti v oblasti
gastronómie. Na základe pozitívneho príkladu na konkrétnej osobe z ich komunity im chce ukázať, že žiť sa dá aj
inak.

GPO 176 Simona Čankyová

Ivánka pri Nitre

Nitriansky kraj

83,00 €

Pani Simona pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v obci Mojmírovce. V rámci projektu chce uskutočniť výlet do
hlavného mesta Slovenska pre deti z obce Mojmírovce, ktoré síce o Bratislave počuli, ale nikdy nevideli. Deti sú
ohrozené sociálnym vylúčením, keďže pochádzajú z rodín, ktoré žijú pod hranicou chudoby.

SPOKOJNOSŤ - centrum
GPO 182
sociálnych služieb, n.o.

GPO 190 Michal Ičo

RADOSŤ- Združenie pribuzných a
GPO 199 priatelov ludí s duševnými
poruchami

GPO 209 Alena Milanová

GPO 212 Domov sociálnych služieb

Prievidza

Košice

Košice

Heľpa

Detva

Trenčiansky kraj

Košický kraj

Košický kraj

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

180,00 €

Centrum sociálnych služieb v Prievidzi - SPOKOJNOSŤ chce iniciovať dobrovoľnícke aktivity obyvateľov sociálneho
sídliska na periférií mesta. Centrum v rámci sídliska poskytuje sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre pre
deti a rodinu. V celom exteriéri sídliska chýba zeleň. Pomocou dobrovoľníkov (obyvateľov sídliska) chcú priestor
skultúrniť ihličnanmi a kríkmi.

200,00 €

Projekt pána Michala je určený pre deti Krízového centra v Košickej Novej Vsi. Deti si majú svojpomocne
zorganizovať maškarný bál a vytvoriť si vlastnoručne masky, aby z nich mali väčšiu radosť. Túto aktivitu chce pán
Michal zrealizovať hlavne preto, že aj napriek najlepšej snahe sociálnych pracovníkov Krízové centrum nie je veľmi
radostným miestom, a preto v ňom deti potrebujú zažiť viac pozitívnych zážitkov.

200,00 €

RADOSŤ - Združenie príbuzných a priateľov ľudí s duševnými poruchami chce zorganizovať veselý farebný Majáles stretnutie ľudí s duševnými poruchami a chorobami pri hudbe, súťažiach a milom posedení. Chcú prizvať aj
pacientov z iných stacionárov, ktoré sa tiež venujú ľuďom s duševnými poruchami. Vstupenkou na Orange Majáles
je aspoň jedna časť oblečenia práve v oranžovej farbe.

150,00 €

Pani Alena spolu s ďalšími pedagógmi chce zaktivizovať mladých ľudí z okolia, aby svoj čas netrávili pri počítačoch,
ale aby sa začali spoločne stretávať, komunikovať so svojimi rovesníkmi, s mladšími deťmi, ale aj staršou
generáciou. Počas spoločne strávených chvíľ by sa mali oboznamovať so svojou históriou prostredníctvom stretnutí
so staršími pamätníkmi a samoštúdiom - archívne materiály obecného úradu, regionálnych múzeí. Zozbierané
materiály spracujú a vytvoria panely, ktoré budú inštalované v priestoroch miestnej ZŠ v Heľpe a budú využívané na
informácie pre žiakov a návštevníkov školy. Materiály budú využívané aj ako učebné pomôcky pre vyučovanie.

120,00 €

Zámerom projektu je v spolupráci s dobrovoľníkmi - študentmi Gymnázia v Detve zrealizovať tvorivo-zábavný deň
pre klientov Domova sociálnych služieb v Detve. Motívom realizácie akcie je priblíženie dvoch úplné odlišných
svetov, aspoň čiastočné odbúranie predsudkov bežných ľudí voči klientom žijúcim v zariadení sociálnych služieb.
Klienti dostanú možnosť na sebarealizáciu, tvorivosť, zábavu a hlavne vytvorenie nových sociálnych kontaktov.
Aktívny obyvateľ obce Slovany spolu s ďalšími dobrovoľníkmi chce skultúrniť verejný priestor v obci – okolie potoka,
ktorý preteká obcou. Táto aktivita by mala slúžiť aj ako motivácia ďalších občanov, ako sa dá skrášliť okolie v
blízkosti ich obydlia.

GPO 221 Ing. Marek Straka

Slovany

Žilinský kraj

100,00 €

GPO 222 Anna Zemanová

Benkovce

Prešovský kraj

170,00 €

GPO 226 Základná škola R. Dilonga

Trstená

Žilinský kraj

150,00 €

GPO 228 Natália Uherčíková

Námestovo

Žilinský kraj

Cez obec Benkovce vedie cesta prvej triedy. Je tu hustá premávka, najmä kamiónová doprava a s tým spojená aj
vysoká hlučnosť. Preto sa pani Anna spolu s ďalšími dobrovoľníkmi "optimistami" z radov dôchodcov rozhodli,
vytvoriť za humnami v časti Močiarky zónu oddychu a pokoja.
Žiaci ZŠ v Trstenej si chcú skrášliť a skultúrniť vonkajšie prostredie v okolí školy. Sami navrhli, že sa zapoja do
úpravy školských priestorov, nakoľko tam trávia popoludní voľný čas a nemajú ani lavičku, kde by si mohli po
športových aktivitách oddýchnuť. Chcú vyzbierať odpadky a vysadiť novú zeleň. V spolupráci s rodičmi osadia
lavičky na oddych, ktoré využijú nielen žiaci, ale aj verejnosť počas prechádzok.

100,00 €

Projekt je určený pre starších ľudí v domove dôchodcov v Námestove. Sú do neho zapojené tri študentky SOŠ v
Námestove. V rámci projektu by chceli uskutočniť niekoľko kreatívnych aktivít na tvorbu dekorácií a ozdôb z rôzneho
materiálu. Pre tých, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa týchto aktivít, pripravia posedenie pri občerstvení a predčítajú
im knihy.
Snahou pani Marceli v spolupráci s členmi Rady školy a učiteľov v Oravskej Jasenici je na Deň otcov akciou vzbudiť
v deťoch úctu a vďaku voči svojim ockom a dedkom. Počas dňa budú prebiehať jednotlivé súťaže a aktivity pre
ockov a ich deti, turnaje pre celé rodiny a ockovia budú zhotovovať so svojimi pomocníkmi vtáčie búdky, a iné
chlapské práce.

GPO 234 Marcela Prielomková

Oravská Jasenica

Žilinský kraj

130,00 €

GPO 246 CPM-Centrum prevencie mládeže

Čadca

Žilinský kraj

170,00 €

GPO 252 OZ Vidiečanky Malachov

Banská Bystrica

Banskobystrický kraj

120,00 €

Cieľom projektu je vybudovanie si vzťahu k vlastnému okoliu detí a mládeže, verejnému priestoru, kde vyrastajú
opravou a obnovou detského ihriska na sídlisku Žarec pod vedením skupiny dobrovoľníkov z OZ Centrum prevencie
mládeže.
Skupina mladých nadšencov z Malachova chce skultúrniť okolie autobusovej zastávky Mazúch výsadbou zelene.
Zastávka slúži momentálne nielen pre potreby cestujúcich, ale je tiež miestom stretávania sa mládeže. Radi si tu tiež
posedia seniori i mamičky s malými deťmi. Mladí ľudia tu tiež v spolupráci s Dr. Bárdim - známym výtvarníkom, ktorý
žije a tvorí v Malachove, plánujú osadiť drevenú sochu – keďže jedna zastávka už takto spestrená bola a má u
občanov veľmi pozitívny ohlas.

GPO 254

Stredná odborná škola
polytechnická

GPO 255 Monika Neksová

GPO 256 Jozef Porebski

GPO 263

Regionálne osvetové stredisko v
Komárne

GPO 265 Občianske združenie Marginal

Liptovský Mikuláš

Košice

Žilinský kraj

Košický kraj

100,00 €

SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši má poľnohospodársky charakter - žiaci tu študujú aj odbor chov koní a
jazdectvo. Väčšina žiakov zo základných škôl na dňoch otvorených dverí ohŕňa nosy nad vybavenosťou školy a
typickým smradom. Žiaci sa a rozhodli sa vymaľovať steny chodby na žlto a namaľovať na jednu z nich kone. Táto
aktivita je určená pre všetkých, ktorí školu navštívia, aby videli, že študenti sa za svoje vzdelanie nehanbia, aj keď sú
na poslednom mieste výberu školy pre deviatakov základných škôl.

100,00 €

Pani Monika je učiteľkou na LIX. v Košiciach. Jej žiaci pochádzajú z veľmi ťažkých sociálnych podmienok. Okrem
iného ich pani Monika vedia aj k zušľachťovaniu prostredia ich triedy. Chce, aby jej žiaci urobili dobrý skutok aj v
rámci svojho sídliska a pestrofarebne pomaľovali lavičky na tomto mieste. Verí, že estetické skrášľovanie prostredia
vedie k väčšej kultúrnosti obyvateľov.
Projekt pána Jozefa má za úlohu skrášliť priestor MŠ v Levoči, v ktorom trávia deti svoj čas. Cieľom je vytvoriť
podmienky pre učiteľky tohto predškolského zariadenia pre ich efektívnejšiu edukačnú činnosť, ktorú z pohľadu
rodičov za terajších podmienok vykonávajú skvelo a tvorivo. V projekte bude využitá dobrovoľnícka pomoc rodičov.
Ich zámerom je vymaľovať dve triedy inovatívnou formou, t.j. čo najviac sa priblížiť detskej duši. Výsledkom projektu
bude hygienicky nezávadný a estetický priestor.

Levoča

Prešovský kraj

100,00 €

Komárno

Nitriansky kraj

150,00 €

Bratislava

Bratislavský kraj

150,00 €

GPO 267

Špeciálna základná škola internátna
Bytča
Bytča

Žilinský kraj

150,00 €

GPO 274

Občianske združenie MODRÁ
HVIEZDIČKA

Bratislavský kraj

150,00 €

Modra

Názov "school art" je odvodený od umeleckého smeru street art. V rámci projektu chce Regionálne osvetové
stredisko v Komárne v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Komárne skrášliť a umelecky obohatiť street
artovými dielami prostredie a fasádu tejto strednej školy.
Občianske združenie Marginal realizuje aktuálne projekt zameraný na integráciu osôb s udeleným azylom a
poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Niektorí ich klienti obývajú ako podnájomníci bytový dom v jednej z
ulíc Bratislavy. Zámerom projektu je za pomoci klientov upraviť priľahlú zeleň vedľa a pred bytovým domom tak, aby
ju mohli klienti využívať ako miesto oddychu a relaxu s pocitom vytvorenia vlastného "raja", útočiska. Zapojenie
obyvateľov bytového domu do tejto aktivity má za ciel ich ešte väčšie zblíženie ako komunity a zároveň aj následné
spoločné využívanie tohto priestoru na oddych, relax a hry pre deti.
Zámerom projektu je skrášlenie a úprava školského dvora Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči vysadením
živého plota z tují okolo šedého a rozpadajúceho sa múru Mestského cintorína, ktorý susedí so školou. Ku
skrášleniu chcú prispieť tiež dosadením trávy a výsadbou okrasných kríčkov a kvetov. Do prác budú zapojení všetci
žiaci školy, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy a dobrovoľníci z radov rodičov, rodinných príslušníkov
žiakov, zamestnancov a odborníkov zo Štátnej ochrany prírody Strážovské vrchy, s ktorými naša škola spolupracuje
v rámci environmentálnych aktivít.
Komunita členov Občianskeho združenia Modrá Hviezdička chce prostredníctvom projektu zmeniť škaredý vchod do
vstupných priestorov materskej školy v Modre na miesto, kam sa bude vstupovať s úsmevom. Priestory vymaľujú
dobrovoľnícky rodičia deti navštevujúcich škôlku.

GPO 280 Ing. Ladislav Mikuš

Prievidza

Trenčiansky kraj

170,00 €

Pán Ladislav chce spolu s ďalšími dobrovoľníkmi prostredníctvom projektu pri prameni živej vody vytvoriť oddychovú
zónu Rakovec. Projekt zahŕňa vyčistenie prameňa a okolia vyvierajúcej vody a vytvorenie oddychovej zóny s novým
vybudovaním bezpečného ohniska, stola a lavíc v lokalite nad obcou Cigeľ zvanej Rakovec.

GPO 282 Zuzana Úďánová

Košice

Košický kraj

150,00 €

Cieľom projektu pani Zuzany je revitalizovať časť neudržiavaného priestoru v okolí bývalej materskej škôlky v
Košiciach a vytvoriť oddychový, aktívny bod. Vytvorením bylinkovej mandaly (kruhu) sa do projektu zapoja obyvatelia
sídliska Dargovských hrdinov v Košiciach. Tým sa podporí lokálna komunita a oslovia všetky vekové kategórie.

GPO 287 Šťastné kone

Michalovce

Košický kraj

120,00 €

Projektom chce organizácia Šťastné kone osláviť MDD v spoločnosti koní vo westernovom štýle pri turistickom
chodníku v Pozdišovciach. Aktivita je určená pre bežnú detskú populáciu v dedinskej komunite Pozdišoviec a pre
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúce v dedine v satelitnom domčeku detského domova Michalovce.
Hlavnou myšlienkou aktivity je prostredníctvom bezprostredného vzťahu dieťaťa a koňa umožniť vzájomné
poznávanie detí, vytváranie nových sociálnych vzťahov a väzieb, rozvíjanie nových kamarátstiev.

GPO 292 PaedDr. Jozef Taiš

Prešov

Prešovský kraj

100,00 €

Zámerom projektu pána Jozefa je skrášlenie okolia multifunkčného ihriska - vysadenie trávnika a drevín na
miestach, ktoré ostali po výstavbe ihriska neupravené. Realizácia projektu je určená družstvu starých pánov, ktorí
tento areál navštevujú a tým ostatným byť príkladom v dobrovoľníckej práci pri skrášľovaní okolia.

100,00 €

Keďže mnoho Banskobystričanov nepozná dobre svoje mesto, pani Lenka im chce svojim projektom ukázať miesta,
či zákutia, ktoré síce nie sú komerčné a nepozná ich veľa ľudí, ale o to viac sú zaujímavé. V rámci projektu sa
vytvorí anketa, ktorú budú vypĺňať obyvatelia mesta Banská Bystrica. Táto anketa bude potom spracovaná a
následne bude vytvorená Mapa mesta Banskej Bystrice. Mapa mesta bude distribuovaná do stredných škôl, na
univerzity, do informačných centier v meste.

GPO 294 Lenka Sršňová

Banská Bystrica

Banskobystrický kraj

GPO 297 Tatiana Klempová

Základná škola, Angyalova ulica
401/26, Kremnica

Bzince pod Javorinou Trenčiansky kraj

100,00 €

Projekt pani Tatiany má podporiť a pomôcť iniciatíve detí a vychovávateliek z Detského domova rodinného typu v
Novom Meste nad Váhom, ktoré na jeseň minulého roku začalo na malej nevyužívanej ploche dvora zakladať svoju
záhradku. V spolupráci s vychovávateľkami sa pre deti zaobstarajú ďalšie rastliny, rozšíri sa okrasná a bylinná
záhradka a položí sa základ úžitkovej záhradky. Cieľom je najmä podporovať v deťoch vzťah k zemi a rastlinám a
podporiť ich čerstvo prebudený záujem o pestovanie a záhradníčenie celkovo.
Realizáciou projektu chce ZŠ v Kremnici vytvoriť „oddychovú - ekozónu“ v školskom areáli a vytvoriť tým miesto pre
radosť a tvorivosť. Projekt otvorí bránu pre realizáciu ďalších aktivít s danou oddychovo - environmentálnou
tematikou. Vznikne priestor, v ktorom sa žiaci budú mať možnosť učiť skúmaním, pozorovaním, tvorivosťou a
vlastnou prácou a stane sa aj priestorom pre relax.

Kremnica

Banskobystrický kraj

150,00 €

GPO 304 Mgr. Katarína Mihinová

Bratislava

Bratislavský kraj

100,00 €

Pani Katarína a dobrovoľníčky z RC Kramárik v Bratislave a OZ Artea chcú zrealizovať tvorivé dielne na výrobu
spoločenských hier pre deti do štyroch rokov a zároveň s nimi hrať menej známe spoločenské hry. Jednoduché
spoločenské hry učia deti chápať pravidlá, rozvíjajú logické myslenie, pamäť a jemnú motoriku.

GPO 305 Rodinné centrum Obláčik

Bratislava

Bratislavský kraj

130,00 €

Rodinné centrum Obláčik chce aj prostredníctvom projektu zrealizovať Rozprávkový les. Je to tradičná akcia určená
rodinám s deťmi. Jej hlavným poslaním je poskytnúť rodine ako celku športové, zábavné a tvorivé prostredie, v
ktorom si môžu upevňovať vzájomné rodinné vzťahy.

GPO 309 Martina Mačingová

Košice

Košický kraj

170,00 €

Projekt pani Martiny je zameraný na spoločné aktívne trávenie času dobrovoľníkov a klientov (ľudia bez domova,
bývajúci v útulku na celodennom pobyte) zariadenia Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Spoločne sa budú
môcť venovať športovým hrám, návšteve divadla, tvorivým dielňam, spoločenským hrám a vareniu.

180,00 €

Poslaním OZ Klub Makovice 95 je vytvárať pre deti a mladých ľudí z okolia Žiliny zaujímavý, bezpečný a tvorivý
priestor, kde sa môžu osobnostne rozvíjať, vytvárať priateľstvá, ale sa aj poradiť so svojimi prípadnými problémami.
V súčasnosti sa činnosť združenia rozšírila na najmladšie sídlisko v Žiline - Hájik. Na sídlisku Hájik chýbajú ihriská,
deti trávia často čas pred panelákmi na lavičkách alebo doma pri počítačoch. Združenie má v prenájme priestor
bývalej kaplnky. Prostredníctvom projektu chce upraviť vnútorné priestory tohto klubu. Deti tak budú môcť tráviť
voľný čas tvorivo a zaujímavo v bezpečnom priestore. Získajú nové kontakty s rovesníkmi, s ktorými budú môcť byť
aj v nepriaznivom upršanom počasí v spoločnosti skúsených lektorov a ďalších mladých ľudí.

GPO 298

GPO 310 OZ Klub Makovice 95

Žilina

Žilinský kraj

Deti v obci Rakovce sú vychovávané k environmentalistike nielen prostredníctvom teoretických vedomostí, ale
predovšetkým prostredníctvom praktických zručností. Dôležitou súčasťou života v obci je starostlivosť o zeleň,
prírodu, ale aj okolie. V rámci obce chce pani Jana prostredníctvom projektu vysadiť dreviny, trvalky a letničky
rukami detí a mládeže. Aktivitu plánujú poňať v edukačnom duchu za pomoci odborníkov (jednoduchý výklad,
praktická ukážka, asistencia).
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“ poskytuje služby deťom žijúcim prevažne v lokalite
Bratislavskej ulice v Žiline. Priestory centra sú postavené z nových unimobuniek z plechového materiálu. Vnútorné
priestory sú upravené a poskytujú deťom dostatok priestoru. Vonkajšie priestory boli upravené modrou farbou. Aby
sa deťom centrum páčilo viac, chce OZ Kumakokra vymaľovať spolu s deťmi dve vonkajšie steny obrázkami. Radi
by dokončili vymaľovanie ďalších dvoch stien.
Pán Radoslav v spolupráci s dobrovoľníkmi z gymnázia v Čadci chcú v rámci projektu systematicky čistiť mesto.
Očakávajú, že sa zapoja študenti aj z iných stredných škôl. Chcú sa zamerať aj na psíčkarov, ktorí nedodržiavajú
povinnosť upratovať po svojich štvornohých "kamarátoch".
V rámci projektu chce Centrum sociálnych služieb v Prešove uskutočniť spoločné stretnutie s deťmi z Krízového
strediska v Prešove s deťmi, ktoré z centra odišli a sú umiestnené v Detskom domove v Prešove. Cieľom stretnutia,
ktoré by sa malo uskutočniť v Lanovom centre v Prešove bude posilnenie sociálnych vzťahov a priateľstiev, ktoré
medzi deťmi vznikli a existujú aj potom, čo deti zariadenie opustili. Taktiež aj na posilnenie celkovej motoriky tela,
zašportovanie si, odreagovanie sa a prežitie nezabudnuteľného zážitku (nakoľko deti pochádzajú z málo podnetného
prostredia a nemajú možnosti zúčastniť sa nejakej aktivity).

GPO 318 PaedDr. Jana Antalová

Rakovo

Žilinský kraj

140,00 €

GPO 319 OZ Kumakokra

Žilina

Žilinský kraj

150,00 €

GPO 325 Radoslav Kačur

Čadca

Žilinský kraj

120,00 €

Centrum sociálnych služieb Slnečný
GPO 329 dom, org.jednotka: Krízové
Prešov
stredisko v Prešove

Prešovský kraj

160,00 €

GPO 331 Matúš Milo

Blatné Revištia

Košický kraj

175,00 €

Pán Matúš chodí ako dobrovoľník pomáhať s venčením psov v KS Strážske. Karanténna stanica potrebuje miernu
rekonštrukciu. Spolu s dobrovoľníkmi OZ Pomoc Psom chcú zorganizovať brigádu na obnovu karanténnej stanice,
kde by sa stretli všetci dobrovoľníci a milovníci zvierat (a možno sa nejaký psík adoptuje).

GPO 332 Lucia Struňáková

Senica

Trnavský kraj

150,00 €

Projektu pani Lucie pomôže pomocou dobrovoľníkov vytvoriť zdravé a bezpečné prostredie pre mladé rodiny
opravou dvora v Materskom centre. V rámci projektu chce spolu s ostatnými mamičkami uskutočniť opravu dvora,
opravu drevených stolov a lavičiek, ktoré sú v dezolátnom stave a opravu drevených preliezok pre deti.

GPO 333 Marek Pindroch

Prakovce

Košický kraj

150,00 €

GPO 334 Prístav nádeje, o.z.

Zvolen

Banskobystrický kraj

170,00 €

GPO 349 Zdenka Lacková

Liptovský Michal

Žilinský kraj

150,00 €

GPO 362 Občianske združenie Campanula

Radava

Nitriansky kraj

160,00 €

GPO 367 Vlastnou cestou

GPO 373 Jana Hatványiová

GPO 375 Zuzana Hricová

GPO 383 Jana Hanzelová

GPO 385 Juraj Zamborský

GPO 400 Spojená škola

GPO 410 Ingrid Palatinusová

Martin

Diviaky nad Nitricou

Spišské Tomášovce

Bratislava

Smolenice

Ružomberok

Dražice

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Košický kraj

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Pán Marek chce prostredníctvom projektu skrášliť areál IDEA - DSS Prakovce vysadením ruží, okrasných drevín a
trvaliek. Táto aktivita je určená pre skupinu mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím a poruchou správania.
Chránená dielna – Tréningové centrum pre hendikepovaných sa rozhodlo uskutočniť týždeň tvorivosti otvorený pre
všetkých, ktorých výsledkom bude verejná výstava a ochutnávka koláčov, ako aj stretnutie všetkých účastníkov
projektu. Časť výrobkov a napečených koláčov bude darovaných deťom z Krízového centra ako aj deťom žijúcich v
Domovoch pre núdznych a časť bude použitá na dekoračné účely.
V rámci projektu chce pani Zdenka uskutočniť revitalizáciu plochy antukového ihriska v obci Liptovský Michal. Toto
miesto je celoročne využívané. V zime je na ihrisku ľadová plocha a v letných mesiacoch je navštevované nielen
domácimi obyvateľmi, ale aj turistami, ktorí sú v obci ubytovaní. Do aktivít projektu budú zapojené deti, rodičia, starí
rodičia a taktiež poslanci obecného zastupiteľstva.
Cieľom projektu Občianskeho združenia Campanula je rozvíjať komunitný život v meste Nitra prostredníctvom
hravých, zdravých, tvorivých a hlavne spoločných aktivít. Jednou z takých aktivít je vytvoriť zastrešený priestor v
komunitnej záhrade v Hideparku z existujúcej starej unimobunky. Spoločne s členmi združení PACH a Tryptich chcú
vytvoriť verejný priestor pre zmysluplné a zdravé trávenie voľného času. Miesto tvorené ľuďmi pre ľudí malých i
veľkých, súčasných i budúcich.

175,00 €

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Vlastnou cestou a dobrovoľníci biopestovatelia chcú usporiadať pre ľudí s
mentálnym postihnutím - poberateľov sociálnych služieb DSS Méta v Martine sériu workshopov o biozáhradníctve kompostovaní, príprave a pestovaní bylinkovej špirály, o príprave a pestovaní vyvýšeného záhonu. Poberatelia
sociálnych služieb DSS Méta sa takto budú pod vedením odborníkov realizovať v pestovaní rastlín prírodným
spôsobom a prezentovať svoje výsledky na miestnych trhoch.

175,00 €

Skupina ochotných ľudí z viacerých častí spojenej obce Diviaky nad Nitricou je odhodlaná pripraviť exkluzívne oslavy
Dňa detí. V teréne baňanského lesa nachystá priestor na realizáciu rôznych rozprávok. Prírodný priestor na hru
jednotlivých rozprávok bude potrebovať terénne úpravy rôzneho druhu. Rozprávky budú zdramatizované dospelými
a detskými dobrovoľníkmi a budú k nim vytvorené kulisy. Keďže prechádzka lesom je určená deťom i dospelým,
všetky rozprávky sú spojené s riešením ľahších aj náročnejších úloha zábavu a získanie potrebnej indície.

100,00 €

Pred blížiacimi sa letnými prázdninami chce Zuzana s projektovým tímom ponúknuť deťom zo ZŠ v Spišskej Novej
Vsi zábavnú alternatívu trávenia voľného času - 101 hier, ktoré prinášajú radosť a potešenie. Ponúknu deťom rôzne
hry z celého sveta nenáročné na materiál. Projekt zodpovedá základným psychologickým požiadavkám detí,
podporuje prirodzenú aktivitu, rozvíja sociálne cítenie a pôsobí na intelektuálny rozvoj detí.

170,00 €

Projekt pani Janky a ďalších dobrovoľníkov je zameraný na deti z detského domova v Kolárove. Je to jeden z
posledných veľkých detských domovov nerodinného typu. Chcú pre deti zorganizovať víkendový pobyt na stredisku
pri Zochovej chate. Téma víkendovky je Celebrity camp, aby sa deti zamysleli nad svojimi vzormi. Celebrity camp im
má pomôcť hľadať pozitívne vzory, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí dokázali niečo zmeniť, presadiť sa, vytrvať a byť
úspešný. Cieľom je otvoriť deťom oči do reálneho sveta, kde musia na sebe pracovať, aby niečo dosiahli.

100,00 €

Projekt Bookpoint je projekt verejnej otvorenej knižnice pre každého, ktorá je umiestnená v starej telefónnej búdke v
centre Trnavy. Traja študenti by veľmi radi zorganizovali pravidelné čitárne pre ľudí v centre Trnavy, pričom by
pozývali slovenských spisovateľov, básnikov a takisto aj mladých začínajúcich autorov. V centre Trnavy bude
vytvorené outdoorové sedenie pre ľudí v Univerzitnom parčíku. Do centra mesta chcú priniesť literatúru.

175,00 €

Špeciálna základná škola v Ružomberku sa nachádza vo veľmi peknom prostredí „rybárpoľského“ lesíka. Minulý rok
sa škole podarilo získať nové „preliezky“, ktoré potrebuje osadiť. Keďže náš pozemok je situovaný v miernom brehu
lesíka, osadeniu preliezok musí predchádzať úprava terénu, zabetónovanie „stojok“ a pokrytie povrchu pod
preliezkami vhodným tlmiacim materiálom. Pri projektových prácach škola môže rátať s pomocou a dobrovoľníckym
nasadením učiteľov, zamestnancov, rodičov aj priateľov (školy), ktorým záleží na vytváraní čo najlepších podmienok
pri vzdelávaní žiakov s rôznym stupňom mentálneho a kombinovaného postihnutia vrátane autistov s mentálnym
postihnutím.

190,00 €

V rámci projektu chcú obyvatelia obce Draždice pripraviť spoločné podujatie, ktorého sa môžu zúčastniť všetky
vekové vrstvy, bez ohľadu farby pleti a vyznania. V obci chýba takéto spoločné podujatie. Obyvatelia sa nestretávajú,
neupevňujú sa medzi nimi vzťahy. Hlavnou aktivitou má byť príprava tradičných regionálnych dedinských jedál. Pani
Ingrid ako koordinátorka projektu očakáva upevnenie susedských vzťahov všetkých vrstiev obyvateľstva.

Zámerom projektu Združenia na záchranu hradu Šášov je vyhotovenie stola s lavicami v podhradí hradu, kde si
budú môcť návštevníci hradu Šášov oddýchnuť, ale taktiež si zahrať hry na namaľovanej šachovnici. Hrad Šášov je
častým cieľom turistov, no v jeho podhradí chýba stôl s lavicami, kde by si títo návštevníci mohli oddýchnuť a dlhšie
pobudnúť v jeho príjemnom areáli.
V rámci projektu chce pani Mária dobudovať bylinkovo-kvetinovú záhradku v areály ZŠ Lúčky, ktorú si deti sami
založili, no ešte v nej chýbajú rastlinky. Žiaci by záhradku využívali na pestovanie okrasných drevín, kvetín a byliniek,
ktoré by sušili a v zimných mesiacoch by im z nich pani kuchárky varili čaj v školskej jedálni. Tiež by rastlinky
skúmali v rámci biológie. O záhradku by sa každý rok starala jedna trieda - počas školského roku, ako aj cez
prázdniny. Viedlo by to deti k zodpovednosti a láske k prírode.

Združenie na záchranu hradu
GPO 418
Šášov

Žiar nad Hronom

Banskobystrický kraj

200,00 €

GPO 420 Mária Fliegová

Lúčky

Žilinský kraj

140,00 €

GPO 421 Petra Pevná

Trenčín

Trenčiansky kraj

180,00 €

Pani Petra chce v spolupráci s dobrovoľníkmi realizovať v centre mesta Trenčín (alebo na sídlisku Sihoť) netradičnú
oslavu Dňa otcov. Hlavnou náplňou sú spoločné raňajky pre deti, ich otcov a mamy. Sprievodnou aktivitou budú
tvorivé dielničky, kde deti svojim otcom vyrobia raňajky z papiera na pamiatku.

198,00 €

Organizácia PE-ES chce v rámci projektu uskutočniť vymaľovanie nášho zariadenia. Nešlo by však o obnovu
maľovky, ale o spestrenie celého areálu zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby sú síce starí ľudia trpiaci rôznymi
ochoreniami, ale sú to
stále ľudia cítiaci a cítiaci aj esteticky. Farby majú na obyvateľov zariadenia veľký vplyv. Mladí talentovaní
dobrovoľníci - študenti vysokých škôl a členovia kresťanského spoločenstva navrhli námety, ktoré by zariadenie
zrealizovalo na steny izieb so súhlasom klientov a niektoré aj na chodníky pred zariadením.

GPO 423 PE-ES, n.o.

Prievidza

Trenčiansky kraj

Bratislava

Bratislavský kraj

200,00 €

Detská mládežnícka organizácia TAHAMATAM chce vyčistiť rieku Morava a jej breh na území mestskej časti
Bratislavy, Devín, od nánosov, naplavených odpadkov, prírodných materiálov či divokých skládok. Cieľovou
skupinou, na ktorú je projekt
zameraný, sú obyvatelia MC Devín a tiež deti zo skautského oddielu v Devíne. Projektom chcú u detí aj u obyvateľov
Devína podporiť myšlienku dobrovoľníctva, keďže ich účasť na projekte bude dobrovoľná.

GPO 432 Dana Lóžiová

Podhorie

Banskobystrický kraj

200,00 €

Aktívni občania v obci Podhorie chcú spoločne upraviť námestie. Zorganizujú niekoľko brigád zameraných na
vyčistenie a skrášlenie obecného námestia, ktoré je hneď pri hlavnej ceste, kadiaľ chodia návštevníci do obce a do
okolitých miest.

GPO 446 Eva Kulichová

Pezinok

Bratislavský kraj

180,00 €

Pani Eva spolu s dobrovoľníkmi z neformálneho združenia Aktivity Grinava chcú v mestskej časti Pezinka upraviť
verejnú autobusovú zastávku. Vyčistiť ju a zariadiť drobným izbovým nábytkom. Premena má prebehnúť pod rúškom
noci. Sledovať chcú aj reakcie ľudí a ak sa vydarí, natočia aj video.

GPO 427

Detská a mládežnícka organizácia
TAHAMATAM

GPO 447 Okraj, občianske združenie

Bratislava

Bratislavský kraj

167,00 €

Dobrovoľníci a sociálni asistenti občianskeho združenia Okraj vytvoria možnosti na aktívne trávenie voľného času
pre pracovníkov chránenej dielne, ktorými sú zdravotne postihnutí ľudia bez domova. Spoločný výlet, piknik a
návšteva kina budú nielen spestrením každodenného života osudom ťažko skúšaných klientov, ale prispejú najmä k
posilneniu tímovej spolupráce a zlepšeniu pracovnej atmosféry. Dobrovoľníci, sociálni asistenti a klienti tak budú
mať príležitosť spoločne
zažiť príjemné chvíle mimo pracovného prostredia chránenej dielne.

GPO 452 Ján Aláč, RNDr.

Závada

Banskobystrický kraj

180,00 €

Zámerom projektu pána Jána je záchrana a následne i prezentácia niekoľkých najstarších typicky novohradských,
bohato zdobených a tvarovaných kamenných náhrobníkov z druhej polovice 19. storočia nachádzajúcich sa v obci
Horný Tisovník. Do projektu sa zapoja odborníci, starosta obce aj jej obyvatelia.

GPO 472 Slavomír Gál

Rožňava

Košický kraj

150,00 €

Čas strávený u lekára v nemocnici niekedy trvá niekoľko hodín. Pán Gál sa rozhodol vyrobiť malú knižnicu, ktorá
bude osadená pri vstupe do areálu nemocnice. Mladí dobrovoľníci urobia zbierku kníh a pacienti budú môcť dlhé
čakanie stráviť zmysluplným čítaním.

GPO 473 Jana Hrubá

Kysucké Nové Mesto

Žilinský kraj

196,00 €

Mladé mamičky z Kysuckého Nového Mesta skrášlia prostredie záhrady v centre mesta, aby sa mohla využívať na
čítanie v letných mesiacoch. Dobrovoľníci vyčistia priestor od buriny, kameňov. Namaľujú plot s hrdzavou strieškou a
na plot umiestnia zážitkové tabule pre deti. Bude to ideálne miesto pre trávenie voľného času najmä pre mamičky s
deťmi.

GPO 483 Peter Baranec

Oravský Biely Potok

Žilinský kraj

200,00 €

Pred časom vzniklo v obci Oravský Biely Potok detské ihrisko. Vzniklo z iniciatívy aktívnych mamičiek. V súčasnosti
je ihrisko zanedbané a vyžadovalo by si nový náter. Mamičky spoločne vyberú veselé farby a spolu s nimi sa do
maľovania zapoja obyvatelia obce. Nové farby ihriska potešia všetky deti.

GPO 484 Ondrej Zajac

Vranov nad Topľou

Prešovský kraj

158,00 €

Študenti Architektúry a urbanizmu na Fakulte umení v Košiciach upravia z vlastnej iniciatívy ateliér, kde trávia celé
dni. Ateliér je po estetickej stránke nezaujímavý a nevyhovujúci. Študenti sa preto rozhodli vymaľovať steny, zavesiť
nové závesy. Do projektu bude zapojených minimálne 12 študentov tretieho ročníka a ďalší.

GPO 486 Matej Šimko

Močenok

Nitriansky kraj

140,00 €

Pán Šimko sa spolu s dobrovoľníkmi rozhodli upraviť miesto v extraviláne obce na miesto pre voľný čas. Odstránia
komunálny odpad, pokosia trávu, vysadia dreviny a zeleň. Vyčistené a obnovené miesto bude slúžiť na športové
účely.

GPO 489

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Báhoň

Báhoň

Bratislavský kraj

180,00 €

DSS Báhoň je zariadenie pre dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím. Petang je ideálna hra, ktorú ľahko
zvládnu aj ľudia s postihnutím či inými zdravotnými problémami. V zariadení svojpomocne vybudujú petangové
ihrisko a Deň otvorených dverí so slávnostným otvorením ihriska.

GPO 495

Komunitné centrum Šamudovce,
n.o.

Šamudovce

Košický kraj

141,00 €

V obci Šamudovce sa nachádza niekoľko miest, ktoré potrebujú obnovu. Sú to miesta medzi domami či okolie
zastávok. Aktívni seniori spolu s rómskymi ženami upravia zanedbaný verejný priestor na terasovitú záhradku.
Kvetináče vyrobia zo starých pneumatík. Aktivity sa uskutočnia v mesiaci jún.

Celková prerozdelená suma:

15 000,00 €

