Zoznam podporených projektov v rámci Grantového programu pre optimistov 2015
Číslo Predkladateľ

1

2

3

4

5

A-megan, n. o.

Názov projektu
Nedokážeme uzdraviť, ale môžme
im navrátiť ľudskú dôstojnosť

Adriana Balážová

Aj my chceme žiť krajšie!

Jozef Baranyai

Športujeme a brigádujeme s
optimizmom

Mária Benčatová

Andrea Bielová

Premena železničnej zastávky v
Markušovciach

Sused, poď von!

Podporená
suma
200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Kraj

Anotácia

Banskobystrický
kraj

Cieľom projektu A-megan, n.o. je výroba prezentačnej
brožúry, ktorú s pomocou dobrovoľníkov vytvoria
handicapovaní klienti denného stacionára v Lučenci.
Financie budú využité na jej vydanie/tlač.

Brezno

Banskobystrický
kraj

Pani Adriana chce realizáciou projektu prispieť k zlepšeniu
spolunažívania v priestoroch bytovky, v ktorej spoločne žije
s občanmi majoritnej spoločnosti. Priestory chce obnoviť
spolu s deťmi z detského domova Valaská, ktoré žijú na
samostatnej skupine v Brezne a mnohí z bytovky majú
negatívne predsudky voči týmto deťom. Financie použije na
materiál na výrobu dekorácií.

Svätý Anton

Banskobystrický
kraj

Zámerom projektu pána Jozefa a športových dobrovoľníkov
je rekonštrukcia ihriska slúžiaceho na športové aktivity
občanov obce Svätý Anton. Financie využijú na ochranný
náter na mantinely a štetce na natieranie.

Košický kraj

Bezprostredné okolie markušovskej železničnej stanice,
ktorej budova je pre verejnosť zatvorená, je v hroznom
stave. Mladí Markušovčania to chcú zmeniť najmä kvôli
deťom a starším ľuďom. Mladí opravia staré lavičky a
namaľujú kovové konštrukcie lavičiek. Financie použijú na
farby, lavičky, odpadové vrecia a zeleň.

Žilinský kraj

Pani Andrea a ďalší dobrovoľníci v Dolnom Kubíne chcú
slávnostne otvoriť prírodný amfiteáter, ktorý postavili
spoločnými silami. Slávnostným otvorením chcú rozbehnúť
sériu stretnutí "susedov" pri živej hudbe, grilovaní, koláči a
letnom kine. Financie použijú na materiál na kreatívne
workshopy, dekoračný materiál, propagačný materiál a
občerstvenie.

Lovinobaňa

Markušovce

Dolný Kubín

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

6

Ing. Miriama
Blahušiaková,
PhD.

Oživenie areálu školského dvora
mozaikovou výzdobou betónových
kvetináčov

200 €

Bratislava

Bratislavský kraj

7

Ing. Dana
Blaškovičová

Vráťme prírodu do našej školy

200 €

Banská Bystrica

Banskobystrický
kraj

8

9

Cirkevná materská Deti z materskej školy chcú
škola
navštíviť, potešiť a pomáhať

Miroslava Čanecká

10

Mária Čechvalová

11

Mgr. Eva
Černoková

Bábkové predstavenie pre deti bOsOrkA

Zažime to spolu

Tvoríme so seniormi

165 €

150 €

Trstená

Bratislava

200 €

Ostrov pri
Piešťanoch

150 €

Ostrov pri
Piešťanoch

Anotácia
Zámerom projektu pani Miriam a priaznivcov školy je
oživenie a skrášlenie betónových kvetináčov na dvore MŠ
Bulíkova v Bratislave, v ktorých sa pestujú bylinky a kvety,
pomocou keramickej mozaiky. Financie budú využité na
nákup materiálu a pomôcok.
Hlavným cieľom projektu pani Dany je úprava areálu
Základnej školy s materskou školou v Hiadli. Areál spolu s
ďalšími pomocníkmi premení na prírodnú záhradku.
Samotní žiaci budú sadiť bylinky, trvalky a ďalšiu zeleň.
Financie budú využité na nákup rastlín a materiálu na tvorbu
záhonov.

Žilinský kraj

Deti z cirkevnej materskej školy chcú byt potrebné a
užitočné pre tých, ktorí sa cítia osamelí a neužitoční. Jedná
sa o osamelých seniorov a deti so zdravotným
znevýhodnením v Trstenej. Deti strávia 2 popoludnia v
zariadení sociálnych služieb, kde budú spievať, hrať divadlo,
súťažiť, vyrábať darčeky. Financie budú použité na nákup
materiálnu na tvorivé dielne, občerstvenie a malé darčeky.

Bratislavský kraj

Pani Miroslava z Bratislavy spolu s ďalšími bábkohercami
chce zahájiť prípravnú fázu vo forme výroby bábok, scény a
písanie scenára bábkového divadla pre deti. Financie
využije na materiál na výrobu bábok, scény a kostýmov.
Séria predstavení o malej bosorke bude určená pre rodiny s
deťmi.

Trnavský kraj

Projekt pani Márie je určený pre seniorov a mladé rodiny s
deťmi v obci Malé Orvište. Seniori chcú mladým odovzdať
svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti starostlivosti o zeleň.
Zrecyklujú starý nepotrebný materiál (pneumatiky) a
premenia ich na kvetináče, ktoré budú skrášľovať priestor v
obci. Financie budú využité na výrobu propagačných
materiálov, nákup byliniek a farieb.

Trnavský kraj

Seniori zo zariadenia v Novom Meste nad Váhom spolu s
rodinnými príslušníkmi vyrobia kŕmidlá pre vtáčiky. Financie
využijú na nákup materiálu na výrobu kŕmidiel,
propagačného materiálu a občerstvenia.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

12

Mgr. Katarína
Čipčalová

Zábavno - oddychový športový deň
pre hokejových prípravkárov MHK
Blesky Detva

200 €

Lovinobaňa

Banskobystrický
kraj

13

Dobrovoľný
hasičský zbor

Oživíme starú požiarnu zbrojnicu

200 €

Podhorie

Banskobystrický
kraj

14

Domov dôchodcov
a domov
sociálnych služieb
Záhonok - pre
Hračky z vrecúška
Regionálne
centrum autizmu
pri DSS Symbia
Zvolen
Salónik - kultúra na Hlavnej stanici knižnica

15

Zuzana Duchová

16

Občianske
združenie
MySMEihrisko nie SMEtisko
Ekologické
tréningové centrum

17

Peter Frolo

Rodičia spoločne pre deti

200 €

Zvolen

Banskobystrický
kraj

200 €

Bratislava

Bratislavský kraj

200 €

Nové Zámky

Nitriansky kraj

200 €

Bytča

Žilinský kraj

Anotácia
Pani Katarína zorganizuje v rámci letnej prípravy zábavnooddychový športový deň pre mladých hráčov MHK Blesky v
Detve. Do príprav zapojí rodičov hráčov i trénerov. Spoločne
prežijú príjemný deň, ktorý utuží ich vzájomné vzťahy.
Financie využije na bavlnené tričká a občerstvenie na
spoločnú opekačku.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Podhorie
sa rozhodli natrieť strechu a bránu na historickej budove
požiarnej zbrojnice a nainštalovať vhodné osvetlenie.
Financie využijú na kúpu osvetlenia, náteru na strechu a
odhrdzovač.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok pre Regionálne centrum autizmu pri DSS Symbia Zvolen
chce pre deti s poruchou autistického spektra vyrobiť hračky
s edukačným charakterom. Financie využije na materiál na
výrobu hračiek.
Skupina kultúrnych manažérov organizuje občasné
umelecké podujatia na bratislavskej Hlavnej stanici. Vytvoria
na nej verejnú knižnicu a literárne podujatie. Financie
využijú na zabezpečenie nábytku, výroby pečiatok, tlač
letákov a nákup inštalačného materiálu.
Dobrovoľníci z Ekologického tréningového centra oživia
nevyužívanú plochu bývalého detského ihriska, ktoré sa
nachádza v blízkom centre Nových Zámkov. Ihrisko bude
vyčistené od buriny i odpadkov, staré hracie prvky
namaľované. Financie budú využité na kúpu ochranných
pomôcok, farieb, dreva.
Prostredníctvom projektu Rodičia spoločne pre deti chce
pán Peter spolu s ostatnými rodičmi vybudovať v areáli
Materskej školy v Kotešovej priestor na opekanie pre deti a
ich rodičov. Finančné prostriedky využijú na výstavbu
ohniska a nákup občerstvenia pri posedení.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

18

Stela Garančovská Dúhová Záhradná

200 €

Gelnica

Košický kraj

19

Marianna
Godavová

200 €

Uhorské

Banskobystrický
kraj

20

Ing. Mário Gonda

Udržme život drevených prvkov

Nová zeleň pre starú školu

21

Gréckokatolícka
charita Prešov

22

Eva Habovštiaková Naša "káplička"

23

Marek Hric

Zelená zóna - optimistický priestor
pre znevýhodnených ľudí

„ JABADABADÚÚÚ...“

195 €

Málinec

Banskobystrický
kraj

200 €

Prešov

Prešovský kraj

150 €

Dolný Kubín Kňažia

Žilinský kraj

200 €

Spišské
Tomášovce

Košický kraj

Anotácia
Predkladateľom projektu Dúhová Záhradná je neformálna
skupina aktívnych občanov ul. Záhradná 7. Dobrovoľníci
chcú zapojiť miestnu komunitu do úprav priestoru. Finančné
prostriedky využijú na nákup náradia, lavičky, zelene a iných
potrieb.
Zámerom projektu pani Marianny Udržme život drevených
prvkov je úprava prvkov umiestnených v troch častiach
obce Uhorské a pripevnenie dreveného oplotenia z dôvodu
bezpečnosti, ktoré predeľuje detské ihrisko od potoka.
Finančné prostriedky budú využité na ošetrenie prvkov a
výstavbu dreveného oplotenia.
Snahou projektu pána Mária je skrášliť zeleňou najbližšie
okolie starej školy v obci Málinec, nakoľko samotná budova
je po rekonštrukcii, avšak okolie je neestetické. V samotnej
budove sídli Integrované sociálne centrum a Komunitné
centrum. Finančné prostriedky budú využité na nákup
výsadbového a pracovného materiálu a občerstvenie.
Zámerom projektu gréckokatolíckej charity Prešov je
vytvoriť zelenú zónu pre znevýhodnených klientov, ktorí
dlhodobo žijú v pobytovom sociálnom zariadení Pod
Táborom v Prešove. Finančné prostriedky budú použité na
pracovný a výsadbový materiál.
Pani Eva z Dolného Kubína chce spolu s dobrovoľníkmi v
rámci projektu upraviť prostredie pri objekte nad dedinou,
ktoré je vyhľadávaným miestom oddychu. Finančné
prostriedky budú využité na nákup drevín a kôry na
mulčovanie.
Projektovým zámerom pána Mareka je revitalizovať
schátraný verejný priestor v obci Spišské Tomášovce, ktorá
je vstupnou bránou do NP Slovenský raj. Za finančné
prostriedky bude nakúpený materiál na revitalizáciu. Nebude
chýbať výmena skúseností s pestovaním, burza rastlín a
bylín, spoločný piknik, zážitkové aktivity pre deti.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

24

Mojmír Choma

Pohoda pod veľkými tujami

180 €

Piešťany

Trnavský kraj

25

Karol Javorka

Dončov školský dvor

200 €

Ružomberok

Žilinský kraj

26

JESKO, občianske
An o vast! - Podaj mi ruku!
združenie

200 €

Liptovský
Mikuláš

Žilinský kraj

27

28

29

K&F Projekt, o. z.

Marek Kačmár

Mgr. Naďa
Kapraľová

Deň pre Všetkých "Festival toho,
čo spolu dokážeme..."

Studio MusicLab

Skrášlenie historického areálu
vínnych tufových pivníc vo Veľkej
Tŕni

200 €

200 €

200 €

Námestovo

Košice

Veľká Tŕňa

Anotácia
Cieľom projektu pána Mojmíra je vyrobenie a osadenie
dvoch drevených lavičiek za pomoci dobrovoľníkov z obce
Očkov a zo zahraničia pod vysokými tujami neďaleko obce
Očkov v areáli kultúrnej pamiatky. Financie využijú na nákup
materiálu.
V rámci projektu pána Karola chcú rodičia - optimisti pracanti - rojkovia ďalej pokračovať so svojpomocným
budovaním školského dvora pre všetky deti navštevujúce
Základnú školu na Dončovej ulici v Ružomberku. Finančné
prostriedky chcú využiť na zakúpenie lana na opičiu dráhu
pre deti.
JESKO, občianske združenie chce pomôcť svojimi
aktivitami korigovať pretrvávajúce predsudky o Rómoch
prostredníctvom prednášky pre rómsku komunitu a
majoritné rodiny. Finančné prostriedky budú použité na
občerstvenie, výstavu a tlač bulletinu.

Žilinský kraj

Občianske združenie K&F Projekt z Námestova bude
organizovať ďalší ročník akcie Deň pre všetkých 2015,
ktorého hlavným poslaním je snaha o kooperáciu čo
najväčšieho počtu dobrovoľníkov a aktivistov z oravského
regiónu. Finančné prostriedky chcú využiť na nákup
kancelárskych potrieb na organizačné stretnutia,
občerstvenie pre dobrovoľníkov a propagačný materiál.

Košický kraj

Komunita hudobníkov a hudobných nadšencov v Košiciach
sa rozhodla revitalizovať priestor suterénu budovy, kde sídli
nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. Cieľom je
vytvoriť kreatívno-hudobný co-working priestor pre rôzne
cieľové skupiny. Financie budú využité na kúpu materiálu na
úpravu priestoru.

Košický kraj

Zámerom dobrovoľníkov participujúcich na tomto projekte je
skrášlenie historického areálu vínnych tufových pivníc v
srdci Vinohradníckej oblasti TOKAJ vo Veľkej Tŕni.
Finančné prostriedky budú využité na nákup dreva, sadeníc,
vitríny a smerových a informačných tabúľ, ktoré budú
osadné vo viniciach i v obci.

Číslo Predkladateľ

30

Názov projektu

Revitalizácia detského ihriska na
Ing. Michal Karako multifunkčný priestor a outdoorová
hra pre deti a mládež

Podporená
suma

200 €

Mesto

Bratislava

Kraj

Bratislavský kraj

31

Klub pribylinských
turistov a lyžiarov

Kyslíková dráha baču Ondreja

200 €

Pribylina

Žilinský kraj

32

Klub vojenskej
histórie Beskydy

Zvonica na bojisku trenčianského
pluku na vrchu Skura

200 €

Topoľovka

Prešovský kraj

33

PhDr. Helena
Kolníková

Šulekovská harmonika

200 €

HlohovecŠulekovo

Trnavský kraj

34

Anna Koristeková

35

Mgr. Katarína
Kuljačeková

Recykláciou k príjemnejšiemu
prostrediu

Oddych pri opekačke

200 €

200 €

Anotácia
Pán Michal chce v rámci projektu spolu s dobrovoľníkmi
zrekonštruovať detské ihrisko na Hubeného ulici v
Bratislave a zorganizovať vonkajšiu hru, ktorá zabaví hlavne
rodiny bývajúce v mestskej časti Rača. Financie budú
využité na materiál na rekonštrukciu prvkov a na materiál na
vonkajšiu hru zameranú na čistotu verejného priestoru.
Cieľom projektu Klubu pribylinských turistov a lyžiarov je
vybudovanie kyslíkovej dráhy baču Ondreja. Jedná sa o
náučný chodník v Račkovej doline prepojený so
športoviskami. Financie budú použité na kúpu materiálu a
drevených konštrukcií náučných tabúľ.
Cieľom projektu je spoločnými silami obyvateľov Oravy a
miestnych obyvateľov obce Hostovice a dobrovoľníkov
vybudovať zvonicu na pamiatku obetiam miestnych bojov z
roku 1915. Zvonica je už vo fáze výroby a finančné
prostriedky budú využité na kúpu stavebného materiálu na
betónový podstavec a lavičky.
Projekt Šulekovská harmonika je každoročné stretnutie
harmonikárov, heligonkárov a akordeonistov z okresu
Hlohovec. Tento rok chcú popri vystúpeniach zorganizovať
aj sprievodné podujatia. Finančné prostriedky budú využité
na kúpu materiálu na tvorivé dielne, ochutnávku špecialít a
zapožičanie aparatúry.

Kalinovo

Banskobystrický
kraj

Zámerom projektu pani Anny a dobrovoľníkov je zveľadiť
vonkajšie prostredie okolia Detského domova rodinného
typu - pracovisko a výchovná skupina v Poltári. Dobrovoľníci
využijú staré pneumatiky, z ktorých vyrobia kvetináče a
preliezačky. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu farieb,
zeminy, dreva a občerstvenia.

Uhorské

Banskobystrický
kraj

Zámerom projektu pani Kataríny a dobrovoľníkov je vytvoriť
oddychový priestor na opekanie a posedenie pri rybníku v
obci Uhorské. Financie využijú na materiál na lavičky,
občerstvenie, príslušenstvo k ohnisku a materiál na ohnisko.

Číslo Predkladateľ

36

Kultúrne centrum
AKTIVITY, o. z.

Názov projektu

Aby nám tu bolo dobre

Podporená
suma

196 €

Mesto

Trenčín

Kraj

Trenčiansky kraj

37

Marcela Kurajová

Obnovme futbalovú tribúnu

200 €

Gelnica

Košický kraj

38

Bc. Tatiana
Kuráňová

Úsmev bez lekárskeho predpisu

200 €

Trstená

Žilinský kraj

39

Ing. Igor Lacko

Renovácia detských preliezok a
lavičiek

200 €

Málinec

Banskobystrický
kraj

40

PaedDr. Katarína
Lukácsová

Krajšie ihrisko - lepší svet

200 €

Komoča

Nitriansky kraj

41

Matúš Lukáč

Zátišie priateľov športu

180 €

Nižná Myšľa

Košický kraj

42

Mgr. Galina
Mačudová

Malí bylinkári

200 €

Rimavská
Sobota

Banskobystrický
kraj

Anotácia
Kultúrne centrum AKTIVITY o.z. v Trenčíne zveľadí areál
centra, ktorý je prístupný širokej verejnosti. Je potrebné
opraviť hracie prvky detského ihriska, zabezpečiť ochranu
zelene a vysadiť novú. Financie využijú na nákup
potrebného materiálu a byliniek so substrátom.
Pani Marcela a skupina ďalších športových fanúšikov skrášli
tribúnu futbalového štadióna v Gelnici. Tribúna má starý 30
ročný náter, ktorý musí byť odstránený a tribúna dostane
nový šat. Financie využijú na kúpu náradia na odstránenie
starého náteru a farieb.
Pani Tatiana spríjemní čas deťom na detskom oddelení
HONsP Trstená, aby zabudli, že sú v nemocnici. Financie
využijú na prípravu kostýmov, pracovný materiál, vyrobenie
rekvizít a drobných sladkých detských odmien pre
pacientov.
Pán Igor spolu s dobrovoľníkmi zrenovuje detské
preliezačky a lavičky na ihrisku v obci Málinec, ktoré
nevyhnutne potrebujú renováciu. Rodičia vysadia okrasný
plot z krušpánu. Financie využije na kúpu materiálu na
renováciu a na kúpu zelene.
Pani Katarína a dobrovoľníci rozšíria detské ihrisko v
Komoči o nové hracie a ozdobné prvky z recyklovaného
materiálu a natrú drevené hracie prvky moridlom. Financie
využijú na kúpu moridla, rastlín, štetcov a farieb.
Pán Matúš a dobrovoľníci vybudujú street workoutové
ihrisko v Nižnej Myšli. Finančné prostriedky budú využité na
kúpu oceľových rúr a cementu.
Cieľom projektu pani Galiny je oboznámenie detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia umiestnených v DD v
Tisovci s rôznymi bylinkami, ich využitím a pestovaním.
Financie využije na nákup kníh, črepníkov, farebných kried
a pestovateľského materiálu.

Číslo Predkladateľ

43

44

45

46

47

48

Jana Makraiová

Názov projektu

Revitalizácia záhrady trnavského
materského centra

Malokarpatská
Knižné búdky: Hľadaj knižku,
knižnica v Pezinku knižka hľadá teba

Materské centrum
Dietka, občianske ZáZeMie plné života
združenie

Materské centrum
Zvedavkina záhradka
Hojdana - Ružinov

Adrián Mayer

Prilož ruku k dielu!

Andrea Mičíková

Tri generácie na jednom školskom
dvore

Podporená
suma

198 €

200 €

200 €

200 €

175 €

200 €

Mesto

Trnava

Pezinok

Spišská Nová
Ves

Bratislava

Čadca

Košúty

Kraj

Anotácia

Trnavský kraj

Pani Janka a ďalší členovia Trnavského materského centra
zorganizujú viac fázovú dobrovoľnícku brigádu s cieľom
upraviť záhradu okolo budovy TMC, aby sa tento priestor
zatraktívnil pre rodiny na trávenie voľného času. Financie
využijú na kúpu okrasných drevín, rašeliny a stavebného
materiálu.

Bratislavský kraj

Zámerom projektu je vytvoriť, umiestniť a sprevádzkovať
knižné búdky v Pezinku a následne nadviazať na tieto búdky
celkom letných podujatí pod názvom Leto jedna báseň. V
knižných búdkach nájdu okoloidúci knižky, ktoré im ponúkne
knižnica, alebo spoluobčania. Finančné prostriedky použijú
na materiál na zhotovenie búdok a propagáciu.

Košický kraj

Aktivity projektu Materského centra Dietka, občianske
združenie sú určené návštevníkom komunitnej záhrady a
dobrovoľníkom v Spišskej Novej Vsi. Budú obnovovať
miestny domček - maringotku a variť guláš. Financie využijú
na nákup nástrojov a materiálu potrebných na obnovu
maringotky.

Bratislavský kraj

Zámerom projektu Materského centra Hojdana - Ružinov je
vytvárať spolu s rodinami s malými deťmi zelený priestor
uprostred ružinovského sídliska, kde môžu aktívne a
užitočne tráviť voľný čas. Finančné prostriedky budú využité
na nákup zeminy, rastlín na výsadbu a materiálu na výrobu
plotov a informačných tabuliek.

Žilinský kraj

Zámerom projektu pána Adriána je opraviť starý školský
skleník v Čadci a to spolu s mládežou. Skleník teraz slúži
ako sklad, no bolo by aj pre žiakov vhodné opäť začať s
pestovateľskými prácami. Financie budú využité na kúpu
sadeníc, občerstvenia, čistiacich prostriedkov a prostriedkov
na rekonštrukciu a záhradníckych potrieb.

Trnavský kraj

Zámerom projektu pani Andrei je zachovať studňu
nachádzajúcu sa v areáli školy v obci Košúty a esteticky ju
skrášliť. Financie využije na výsadbu stromčekov, kúpu
sadeníc a dreveného plôtika.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

49

Jana Michalicová

Sme silní!

200 €

Tvrdošín

Žilinský kraj

50

Mgr. Jadranka
Moravcová

Darujme si radosť

170 €

Bytča

Žilinský kraj

51

Mgr. Eva
Murančanová

Spoločne obnovíme, aj sa
zabavíme

200 €

Banská Belá

Banskobystrický
kraj

52

Občianske
združenie AktivRelax

53

Obchodná
akadémia v
Dolnom Kubíne

54

Mgr. Lucia
Obložinská

Oživme Nábrežie Oravy

U nás doma!

Stará mať rozpráva

200 €

175 €

160 €

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Anotácia
V rámci jednodňového projektu Sme silní! c hce pani Jana
žiakom deviatych ročníkov 4 základných škôl ( v okolí
Trstenej na Orave) sprostredkovať rozhovory s ľuďmi, ktorí
prekonali ťažké životné obdobie, alebo prekonávajú
prekážky a ťažkosti dennodenne. Financie využije na
cestovné náklady pre pozvaných hostí, darčeky,
propagačné materiály, občerstvenie a prenájom priestorov
Domu kultúry.
Zámerom projektu pani Jadranky je spríjemniť a spestriť
jeseň života seniorom v Penzióne Jesienka v Bytči tým, že
vytvoria akúsi družbu medzi seniormi a deťmi z materskej
školy na Dostojevskej ulici v Bytči. Finančné prostriedky
budú využité na nákup materiálu na kroje, ktoré deti využijú
pri vystúpení pre seniorov.
Pani Eva chce s dobrovoľníkmi v regióne obce Banská Belá
obnoviť staré cykloznačenie. Financie budú využité na
náradie a materiál.

Žilinský kraj

O.z. Aktiv-Relax oživí nábrežie rieky Oravy s vytvorením
podmienok pre netradičné využitie voľného času.
Dobrovoľníci vyčistia nábrežie, osadia lavičky, zrealizujú
vodácke aktivity a prilákajú mladých ľudí. Financie využijú
na pracovný a stavebný materiál, náradie a kúpu lavičky.

Žilinský kraj

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne chce premeniť
ošumelú chodbu na lepšie miesto. Žiaci, učitelia i rodičia
vytvoria oddychový priestor z odpadového materiálu ako sú
staré cievky, palety, textílie a vymaľujú chodbu. Financie
využije na nákup spojovacieho materiálu, látok, farieb.

Pečovská Nová
Prešovský kraj
Ves

Cieľom projektu pani Lucie je zvýšiť záujem detí o
slovenské ľudové rozprávky a zároveň podporiť a rozvíjať
stretnutia detí a seniorov z obce Pečovská Nová Ves.
Seniori z klubu dôchodcov prejavili záujem pútavo rozprávať
rozprávky deťom z MŠ a ZŠ. Pripravia pre ne aj tvorivé
dielne súvisiace s rozprávkami. Finančné prostriedky využijú
na nákup materiálu na tvorivé dielne, prenájom priestorov a
rekvizity.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

55

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

Festival rómskej gastronómie

200 €

Varhaňovce

Prešovský kraj

56

Občianske
združenie Detská
farma a dielne Dávidov a Filipov
dvor

Zážitok z chodenia

200 €

Santovka

Nitriansky kraj

57

Občianske
združenie Jašterica
Spoločnosť pre
Evolučná záhrada
trvalo udržateľný
rozvoj

58

Občianske
združenie Klejoro
ando Jilo

59

Občianske
združenie
Kumakokra

Futbal ako prevencia

Úprava verejného priestoru na
športové využitie pri Komunitnom
centre na predmestí

Anotácia
Občianske združenie ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV" chce v
dedine Varhaňovce zblížiť dve rómske osady, ktoré
navzájom nespolupracujú. Projekt má zlepšiť vzájomnú
spoluprácu, ale aj vzťahy majoritnej populácie s
príslušníkmi rómskej kultúry prostredníctvom rómskej
gastronómie. Hlavnou aktivitou je príprava tradičných
rómskych jedál a ich ochutnávka. Financie využijú na nákup
potravín.
Občianske združenie Detská farma a dielne - Dávidov a
Filipov dvor chce zcivilizovať verejné nevyužívané
priestranstvo v Santovke. Areál využívajú deti s
hendikepom. Predkladatelia vybudujú zážitkový chodník,
kde môžu zdraví aj hendikepovaní vyskúšať chôdzu po
rôznych materiáloch. Financie budú použité na nákup
rôzneho stavebného materiálu.

100 €

Čebovce

Banskobystrický
kraj

Evolučná záhrada má slúžiť ako miesto oddychu pre
Čebovčanov a návštevníkov obce. V rámci prípravných prác
je ešte potrebné vyzbierať a vyčistiť smeti z ilegálnych
skládok. OZ Jašterica Spoločnosť pre udržateľný rozvoj
využije financie na nákup občerstvenia pre dobrovoľníkov
pomáhajúcich na jej úprave.

200 €

Žiar nad
Hronom

Banskobystrický
kraj

OZ Klejoro ando Jilo zorganizuje pravidelné futbalové
tréningy pre nadaných členov marginalizovaných rómskych
komunít v Žiari nad Hronom. Financie budú využité na
nákup futbalových potrieb.

Žilinský kraj

OZ Kumakokra upraví priestor v blízkosti Komunitného
centra na predmestí v Žiline tak, aby sa na ňom dali
realizovať športové aktivity. Úpravou priestoru od konárov,
kameňov a smetí by vytvorili priestor na hranie volejbalu,
futbalu, bedmintonu a podobne. Financie využijú na kúpu
pracovného materiálu, občerstvenie a športového materiálu.

200 €

Žilina

Číslo Predkladateľ

60

61

Občianske
združenie Loďka
nádeje

Občianske
združenie
Medzilaba

Názov projektu

Deň dobrovoľníctva Klubu
Štvorlístok

CirKUSový pik-nik

Podporená
suma

200 €

200 €

Mesto

Košice

Bratislava

Kraj

Košický kraj

Klub Štvorlístok, ktorý v priestoroch Výmenníku Važecká v
Košiciach organizuje voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre
deti zo sociálne málo podnetného prostredia, usporiada Deň
dobrovoľníctva určený širokej verejnosti. Projekt zastrešuje
Občianske združenie Loďka nádeje. Financie využije nákup
pomôcok na kreatívne dielne, tlač pozvánok a plagátov a
drobné občerstvenie.

Bratislavský kraj

OZ Medzilaba z Bratislavy zorganizuje opakovane verejné
pohybovo-kreatívne dielne, ktoré sú vekovo neobmedzené,
tentoraz v duchu cirkusu. Deti budú vyrábať šité loptičky,
chodúle, stuhy a šatky na točenie, domáci bublifuk...
Následne budú účastníci zapojení do rôznych "cirkusových"
aktivít. Financie využijú na rôzny tvorivý materiál.
Zámerom projektu OZ Rodinná Rozprávka je skrášlenie
priestorov rodinného centra v Žiline prostredníctvom
tvorivých dielní, kde budú spoločne šiť vankúše na sedenie
a vytvárať obrázky na stenu, ktoré využijú na ďalších
pravidelných aktivitách. Financie poslúžia na nákup
materiálu na workshopy.

62

Občianske
Spoločný workshop seniorov a
združenie Rodinná rodičov malých detí v Rodinnom
Rozprávka
centre

200 €

Žilina

Žilinský kraj

63

Občianske
združenie Rodinné Komu sa nelení, tomu sa zelení
centrum Klbko

200 €

Bratislava

Bratislavský kraj

64

Občianske
združenie
SALVÁTOR Vyšná Boca

65

Občianske
združenie
Šašovčan

Vyčistenie a sprístupnenie
prameňa Bocianky

Obnovme si Podsad!

Anotácia

OZ Rodinné centrum Klbko zrevitalizuje miestne ihrisko,
ktoré sa nachádza v blízkosti centra, materskej školy a
klubu seniorov. Financie využije na nákup občerstvenia pre
dobrovoľníkov a na nákup okrasných rastlín.

100 €

Liptovský
Hrádok

Žilinský kraj

Zámerom občianskeho združenia SALVÁTOR - Vyšná Boca
je vybudovať bezpečný prístup k turisticky atraktívnemu
prameňu Bocianskeho potoka v Starobocianskej doline.
Financie budú využité na nákup pracovného náradia,
pomôcok a materiálu.

190 €

Žiar nad
Hronom

Banskobystrický
kraj

OZ Šašovčan zrevitalizuje prostredie pri poškodenom
altánku so sedením v podhradí hradu Šašov - Podsad.
Financie použije na výrobu a inštaláciu lavičiek k ohnisku.

Číslo Predkladateľ

66

Občianske
združenie Teplá Žakýl

67

Názov projektu

Úprava okolia obecného múzea v
Podhorí - vytvorenie oddychovej
zóny

Podporená
suma

Mesto

Kraj

200 €

Podhorie

Banskobystrický
kraj

Úprava okolia a vybudovanie
Občianske
detského ihriska pri komunitnom
združenie Zaježová
dome v Zaježovej

200 €

Pliešovce

Banskobystrický
kraj

68

Občianske
združenie
Oživenie legendárneho a
Zemplínsko-užská jedinečného viniča
hradná cesta

200 €

Michalovce

Košický kraj

69

Karol Palatinus

90 €

Dražice

Banskobystrický
kraj

70

71

Triediť - netriediť?

Parlament mladých Nízkoprahové sociálne centrum pre
mesta Vrbové
deti a mládež

Michaela
Podolinská

Hudba nás spája

197 €

190 €

Vrbové

Revúca

Anotácia
Členovia občianskeho združenia Teplá - Žakýl v obci
Podhorie spoločne upraví okolie obecného múzea a vytvorí
tak oddychovú zónu. Múzeum je na trase náučného
chodníka. Dobrovoľníci odpracú skládku dreva, pokosia
trávu, upravia kríky... Financie použijú na nákup smetného
koša, lavičky, kvetov a substrátu.
Občianske združenie Zaježová upraví okolie a vybuduje
detské ihrisko pri komunitnom dome v Zaježovej. Finančné
prostriedky využije na nákup dreva a náradia na stavbu
ihriska spolu s náradím na úpravu okolia.
Občianske združenie Zemplínsko- užská hradná cesta na
hrade nad Vinným oživia odrodu viniča Neuberger a vysadia
tu malú vinicu s touto odrodou, ktorá je už vyhynutá.
Financie využijú na nákup sadeníc, informačnej tabule a
drobného náradia.
Pán Karol formou netradičného vzdelávania uskutoční
celodennú aktivitu o globálnej téme venovanej ochrane
životného prostredia a separovaniu v obci Dražice. Finančné
prostriedky využije na nákup tvorivého materiálu a najmä na
sáčky na zber odpadu.

Trnavský kraj

Parlament mladých mesta Vrbové skrášli nízkoprahové
centrum pre deti a mládež, aby sa v ňom cítili lepšie a
vracali sa sem s radosťou aj s ostatnými priateľmi a rodičmi.
Súčasťou aktivít bude súťaž návrhov na skrášlenie. Financie
využijú na materiál na skrášlenie priestorov, občerstvenie
pre dobrovoľníkov a administratívny materiál.

Banskobystrický
kraj

Pani Michaela zorganizuje spolu s nadanou rómskou
chlapčenskou skupinou 3-dňový hudobný workshop pre deti
z rómskych osád z Moldavy nad Bodvou a z Muránskej
Dlhej Lúky. Pani Michaela chce intenzívne pracovať s
nadanými rómskymi deťmi, ktoré majú veľký hudobný talent.
Finančné prostriedky budú využité na cestovné náklady,
stravu a struny na gitaru.

Číslo Predkladateľ

72

73

74

75

Priatelia MŠ
Javorinská

Pro Meliori, n.o.

Rodičovské
združenie sv.
František

Názov projektu

Jedlá záhrada v MŠ Javorinská

Múzeum tatranskej kinematografie
a fotografie

zaHRAjme sa VONku

Magdaléna Rosová Machové graffity

76

Eva Salvová

Spolu bez bariér

77

Andrea Sarvašová Naša záhradka zdroj zdravej výživy

Podporená
suma

199 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Bratislava

Svit

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia

Bratislavský kraj

Priatelia MŠ Javorinská chcú spolu s deťmi a rodičmi, ktorí
navštevujú materskú školu pripraviť záhradu, kde sa dá
naučiť podstata ekologických zákonitostí. Spoločne si
vysadia jedlú záhradku, o ktorú sa budú starať. Financie
budú využité na nákup drevených dosiek a zeminy.

Prešovský kraj

Pro Meliori, n.o. zo Svitu chce vytvoriť múzeum tatranskej
kinematografie a fotografie spolu s edukačnými aktivitami.
Tým priblížia históriu tatranskej histórie najmä mladej
generácií. Finančné prostriedky budú využité na výrobu a
tlač brožúr a plagátov.

Bratislavský kraj

Rodičovské združenie sv. František prispeje k revitalizácií
školského areálu pri Spojenej škole sv. Františka v Karlovej
Vsi, Bratislava. Rodičia spolu s učiteľmi postupne obnovujú
areál, ktorý je dostupný širokej verejnosti. Počas spoločnej
brigády by radi obnovili detské ihrisko. Finančné prostriedky
využijú na kúpu náhradného dielu na šmykľavku.

Bratislavský kraj

Pani Magdaléna s priateľmi oživí múrik okolo komunitného
centra v Dúbravke na Bagarovej, ktorý je zničený a
opustený už veľa rokov. Finančné prostriedky budú využité
na nákup materiálu na opravu múrika.

200 €

Rovňany

Banskobystrický
kraj

200 €

Lučenec

Banskobystrický
kraj

Pani Eva v obci Rovňany zrealizuje aktivity tvorivého
charakteru, pri ktorých sa stretnú obyvatelia rôznych
vekových kategórií. Aktivity budú zamerané na rozvoj
tradičných remesiel, ručných prác, ale i obnovenie zvykov a
tradícií. Finančné prostriedky využije na materiál na ručné
práce, občerstvenie, ingrediencie na varenie tradičného
jedla.
Vychovávateľka zamestnaná v novootvorenom detskom
domove Pastelka vo Vidinej sa rozhodla spoločne s deťmi v
rámci projektu uskutočniť výsadbu ovocnej a zeleninovej
záhradky, o ktorú sa budú celoročne starať. Financie budú
použité na nákup náradia.

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

78

Mária Siváňová

Hniezdo pohody

200 €

Spišské
Podhradie

Prešovský kraj

79

Slovenská únia
sluchovo
postihnutých
Michalovce

Arteterapia so sluchovo
postihnutými v Michalovciach

180 €

Michalovce

Košický kraj

80

Slovenský
skauting, 21.zbor
Korčín Zv. Slatina

200 €

Zvolenská
Slatina

Banskobystrický
kraj

Nezabúdame

81

Michal Smädo

Bezbariérový dvor v dennom
stacionári

200 €

Ružiná

Banskobystrický
kraj

82

Marcela
Sojčiaková

Akcia Z trochu inak...

200 €

Lovinobaňa

Banskobystrický
kraj

83

Ivana Stillerová

Jarné skrášlenie komunitnej
záhrady v Žiline

200 €

Žilina

Žilinský kraj

Anotácia
Pani Mária spolu so žiakmi z gymnázia v Levoči zlepší
prostredie školy a umožní im tak netradične sa vzdelávať
alebo poskytne im miesto pre oddych. Spoločne vytvoria
vankúše na sedenie, ktoré budú naplnené vrchnákmi z PET
fliaš. Finančné prostriedky budú využité na kúpu
spoločenských hier, materiálu na sedacie vaky a
kancelárske potreby.
Slovenská únia sluchovo postihnutých v Michalovciach
usporiada v rámci 15. výročia aj výstavu tvorby sluchovo
postihnutých a bude sa prezentovať kultúrnym programom v
rámci arteterapie. Finančné prostriedky využije na kúpu
materiálu k tvorbe, výzdobe a oblečenia a rekvizít ku
kultúrnemu programu.
Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina chce osadiť
na starom židovskom cintoríne informačnú tabuľu, vyzbierať
smeti a vysadiť lipovú aleju. Financie použijú na vrecia na
odpadky, substrát, sadenice a výrobu informačnej tabule.
Cieľom projektu pána Michala je spevnenie plochy
zámkovou dlažbou v dennom stacionári pre ľudí so
zdravotným postihnutím v Lučenci, v ktorom pracuje ako
dobrovoľník. Financie použije na zámkovú dlažbu a
podkladový materiál.
Pani Marcela a OZ Margarétka Lovinobaňa chce odstrániť
skládku pri futbalovom ihrisku v Lovinobani a vytvoriť
oddychovú zónu. Dobrovoľníci vyrobia stôl, lavice, vysadia
trávu a kríky. Pri slávnostnom otvorení budú pre deti
pripravené envirosúťaže. Financie využije na zeleň, kríky,
drevo, občerstvenie a ceny do súťaží.
Pani Ivana chce v komunitnej záhrade v Žiline spoločne so
seniormi z Denného centra pre seniorov na sídlisku Vlčince
a rodičmi detí dosadiť do záhrady ovocné stromčeky a
rozšíriť bylinkovo-okrasnú záhradku. Financie využijú na
sadenice, kvety, bylinky, benzín do kosačky a iný materiál.

Číslo Predkladateľ

84

85

Ivana Hudec
Strápková

Mgr. Petronela
Sucháňová

Názov projektu

Obnova skateparku

Rekonštrukcia oddychového
miesta k spojeniu obyvateľov

86

Mária Svidroňová

87

Slovenský zväz
telesne
postihnutých a
Čistá hranica
Zväz postihnutých
civilizačnými
chorobami Makov

88

Matej Šiarnik

Chyť sa do siete!

Športuj, pracuj, pomáhaj - 3 in 1
pre optimizmus

Podporená
suma

200 €

200 €

100 €

200 €

200 €

Mesto

Trenčín

Palárikovo

Banská Bystrica

Makov

Smrečany

Kraj

Anotácia

Trenčiansky kraj

Pani Ivana pomôže skupine chlapcov z Trenčína obnoviť
športovisko - skatepark“ kde sa stretávajú a spoločne sa
venujú jazde na skateboardoch, freestyle kolobežkách a
bicykloch BMX. Za finančné prostriedky zakúpia vodeodolné
protišmykové preglejky a doplnkový materiál na opracovanie
a prichytenie dosiek.

Nitriansky kraj

Pani Petronela spolu s dobrovoľníkmi zrekonštruuje a
zveľadí oddychové miesto pre komunitu v Šuranoch, či
klientov Spolku sv. Vincenta de Paul, Sociálneho centra,
klientov sociálne slabých z Jesienky, ako aj pre obyvateľov
osady a návštevníkov. Ide o zrekonštruovanie altánku,
okolia altánku a výsadbu kvetinových záhonov. Financie
využije na nákup dreva a farby.

Banskobystrický
kraj

Pani Mária zorganizuje stretnutie združení, iniciatív a
aktivistov pôsobiacich na Univerzite Mateja Bela (UMB) v
Banskej Bystrici. Podujatie bude slúžiť na zosieťovanie
organizácií. Financie použije na pomôcky na aktivity,
materiál na výzdobu a občerstvenie.

Žilinský kraj

SZTP ZPCCH Makov a hraničná moravská obec Hutisko
Solanec spoločnými silami vyčistia turistický chodník od
Bumbálky po horskú chatu Kmínek. Turistický chodník tvorí
spoločnú hranicu medzi republikami. Financie využijú na
kúpu náradia, občerstvenia, pracovných rukavíc a vriec.

Žilinský kraj

Pán Matej a skupina mladých študentov dobudujú ihrisko v
obci Smrečany, aby mohlo slúžiť i naďalej pre budúce
generácie. Spoločnými silami opravia lavičky a zabezpečia
doplnky na volejbalové a futbalové ihrisko. Financie použijú
na volejbalovú sieť, drevo na opravu lavičiek a futbalovú
sieť.

Číslo Predkladateľ

89

90

91

Viliam Tencer

Runa Tkáčiková

Katarína
Tomusová

Názov projektu

Vytvorme si niečo príjemné

Sprievodcovska a správcovská
služba na Šarišskom hrade

Amfiteáter - oprava drevených
búdok

Podporená
suma

200 €

160 €

200 €

Mesto

Želovce

Veľký Šariš

Levice

Kraj

Anotácia

Banskobystrický
kraj

Neformálna skupina z malej obce Kováčovce chce vytvoriť
ohnisko slúžiace každému - obyvateľom obce, turistom,
rybárom, rodinám s deťmi, mládeži, dôchodcom.
Dobrovoľníci vytvoria miesto na utužovanie vzťahov
všetkých generácií. Financie budú použité na kúpu
materiálu na výstavbu ohniska.

Prešovský kraj

Neformálne združenie Kultúrhrad (zoskupenie viacerých
združení) chce prostredníctvom projektu ponúknuť
návštevníkom Šarišského hradu službu turistického
sprievodcu a zabezpečiť aktivity spojené so správou hradu.
Pravidelne do konca júna a aj počas letných mesiacov budú
návštevníkom ponúkané dobrovoľnícke služby. Finančné
prostriedky budú využité na mobilné toalety a občerstvenia
pre dobrovoľníkov počas mesiaca.

Banskobystrický
kraj

S pomocou chalupárov v obci Podhorie chce pani Katarína
opraviť dve drevené búdky na miestnom amfiteátri - búdka
Pokladňa a búdka s vodou. Pravidelne sa tu uskutočňujú
kultúrne podujatia, avšak tieto priestory potrebujú
nevyhnutnú opravu. Finančné prostriedky chcú použiť na
kúpu materiálu na renováciu drevených búdok.

92

TUMAN

Dobrovoľnícky Deň otcov

200 €

Rumanová

Nitriansky kraj

93

Michaela Urban

Zútulnime nemocničné prostredie

200 €

Bzovík

Banskobystrický
kraj

Združenie TUMAN chce v spolupráci s dobrovoľníkmi v
extraviláne obce Rumanová upraviť miesto pre voľný čas a
využiť tak túto aktivitu na netradičnú oslavu Dňa otcov.
Spoločne upravia miesto okolo prameňa vody a jazierka.
Deti spolu s mamami vyrobia darčeky z prírodných
materiálov pre oteckov. Financie budú využité na nákup
materiálu na lavičky, občerstvenie a na materiál na ručné
práce pre deti.
Projekt pani Michaely je zameraný na zútulnenie prostredia
izieb a jedálne pre pacientov na Onkologickom oddelení
Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Financie budú
využité na nákup materiálu na výzdobu a nákup kvetín a
ozdôb.

Číslo Predkladateľ

94

95

96

97

98

Marianna
Urbancová
Dováľová

Mgr. Drahoslava
Vaščáková

Názov projektu

Violka a Tuli vyrástli na námestí

Obec Prakovce očami detí

Občianske
združenie Vlastnou Krajina farieb, zvukov a vôní I.
cestou

Marcela Voreková Ber si príklad a pridaj sa k nám!

Mgr. Monika
Winterová

Vesmír nad našimi hlavami

Podporená
suma

200 €

150 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Divín

Prakovce

Martin

Čierne

Levice

Kraj

Anotácia

Banskobystrický
kraj

Zámerom projektu pani Marianny je na námestí v obci Divín
vytvoriť netradičnú výzdobu a oživiť tak toto námestie. Z
kvetín budú vytvorené postavičky. Kvetináče budú farebne
namaľované deťmi. Financie budú využité na nákup
spotrebného materiálu, zeminy, sadeníc a kvetináčov.

Košický kraj

Pani Drahoslava pripraví program pre deti z obce Prakovce,
kde sa dozvedia zaujímavosti z rodnej obce a jej histórie a v
druhej časti programu môžu deti spolu so svojimi rodičmi
maľovať obec na pripravené drevené dosky, ktoré budú
rozmiestnené po obci. Finančné prostriedky budú využité na
spotrebný materiál a ceny pre deti.

Žilinský kraj

V rámci projektu Krajina farieb, zvukov a vôní I. plánuje
občianske združenie Vlastnou cestou spolu s nadšencami
biopestovania spolu s ľuďmi s mentálnym postihnutím obyvateľmi DSS Méta a spolu s obyvateľmi obce Lipovec
vytvoriť zmyslovú záhradu pre obyvateľov Domova
sociálnych služieb Méta v prevádzke na Lipovci. Finančné
prostriedky budú využité na nákup zvonkohry a materiálu.

Žilinský kraj

Zámerom projektu športových optimistov z obce Čierne je
pripraviť pracovno-športové popoludnie, ktoré bude
zamerané na obnovu priestoru pri športovisku v tejto obci.
Financie budú použité na kúpu materiálu, okrasných drevín,
športového materiálu, či občerstvenia.

Nitriansky kraj

Cieľom projektu Vesmír nad našimi hlavami je priblížiť
žiakom Školského klubu detí pri Základnej škole Horné
Semerovce slnečnú sústavu prostredníctvom projektovej
metódy. Deti si sami vytvoria zaujímavou formou slnečnú
sústavu, ktorá bude slúžiť aj iným. Finančné prostriedky
budú využité na nákup materiálu a dopravu.

Číslo Predkladateľ

99

Názov projektu

Zariadenie pre
seniorov Nové
Stretnutie generácií
Mesto nad Váhom

100 Združenie Slatinka Aby sme sa nestratili

101

102

Základná škola
Bieloruská

Základná škola
Rudolfa Dilonga

Základná škola s
103 materskou školou
Chlebnice

Vybima!nia

Aj žiaci chcú byť potrební a užitoční

Aby nám smutno nebolo!

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

100 €

200 €

Mesto

Nové Mesto
nad Váhom

Zvolen

Bratislava

Trstená

Chlebnice

Kraj

Anotácia

Trenčiansky kraj

Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom skrášli
priestor dvorovej časti zariadenia, kde seniori trávia voľné
chvíle a kde sa uskutoční stretnutie generácií za prítomnosti
harmonikára z radov dobrovoľníkov. Finančné prostriedky
budú využité na nakúp materiálu, občerstvenia, výrobu
propagačných materiálov a odmien pre deti.

Banskobystrický
kraj

Združenie Slatinka osadí pri dedine Slatinka niekoľko
kreslených mapiek a smerovníkov, no hlavne priamo v
dedinke umiestniť veľkú mapu s trasou náučného chodníka,
turistických ciest, a cestičiek. Financie využije na tlačené
mapy, spojovací materiál a drevo na tabuľu.

Bratislavský kraj

Predkladateľom projektu je škola sídliaca v neslávne
známej časti Bratislavy priamo oproti "Pentagonu", kde deti
zo sociálne slabších rodín netrávia čas žiadnou činnosťou.
Projekt má podporiť všetky deti zo školy, ich rodičov a
priateľov školy formou športovej činnosti atraktívnej pre
všetky vekové kategórie na základnej škole a to vybíjanou.
Finančné prostriedky budú využité na kúpu lavičiek na
striedanie, textilné pásy na vymedzenie ihriska a lopty.

Žilinský kraj

Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej spolu so žiakmi
školy pripraví nádherné popoludnie pre klientov charitného
domu. Podnet vzišiel od samotných žiakov. Pre seniorov
pripravia tvorivé popoludnie. Finančné prostriedky využijú na
nákup materiálu na tvorivé dielne a na drobné odmeny pre
seniorov a žiakov.

Žilinský kraj

ZŠ s MŠ Chlebnice v rámci projektu uskutoční spoločné
hudobné posedenia detí so seniormi. Mladšia generácia sa
od staršej naučí nové piesne, ktoré bude prezentovať najmä
na folklórnych podujatiach. Finančné prostriedky využijú na
kúpu jednoduchých hudobných nástrojov.

Číslo Predkladateľ

Základná škola s
104 materskou školou
v Čerhove

Základná škola,
105 Angyalova ulica
401/26, Kremnica

Názov projektu

Čerhovský vodičák

Čas strávený s knihou sa oplatí

Podporená
suma

200 €

200 €

20 000 €

Mesto

Čerhov

Kremnica

Kraj

Anotácia

Košický kraj

Zámerom projektu ZŠ s MŠ v Čerhove je svojpomocné
vybudovanie dopravného ihriska v obci Čerhov v blízkosti
školy v obci. Finančné prostriedky budú využité na kúpu
dopravného značenia, bezpečnostných prvkov, dopravné
kužele a vychádzkového hada pre najmenšie deti.

Banskobystrický
kraj

V rámci projektu zriadi ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici
oddychovú zónu pre žiakov I. stupňa, kde by trávili
zmysluplne čas s knihou. Následne v rámci
mimočítankového čítania by žiaci dramatizovali rozprávky
podľa prečítaných kníh a učili sa hrať divadlo. Finančné
prostriedky využijú na nákup maňušiek, látok na maňušky,
oponu a kancelárske potreby na papierové bábky.

