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O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu,
rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre neziskové organizácie,
presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci v zahraničí
a rozvojovému vzdelávaniu na Slovensku.

Čo robíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolupracujeme s firmami pri realizácii ich filantropických aktivít.
Rozvíjame bezplatné pro bono služby advokátov a ľudí z firiem v prospech
neziskových organizácií.
Firmy vedieme k dobrovoľníctvu zamestnancov a manažujeme skupinu Engage,
ktorá presadzuje zavádzane rôznych foriem dobrovoľníctva (manuálneho či pro
bono) do firemnej kultúry.
Spravujeme 16 firemných nadačných fondov, prostredníctvom ktorých
podporujeme projekty neziskových organizácií.
Zodpovedné firmy združujeme v Business Leaders Forum, ktoré presadzuje
zodpovednosť a transparentnosť v podnikaní - predovšetkým work-life balance
zamestnancov, zodpovedných dodávateľov a ochranu životného prostredia.
V oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporujeme občiansku
spoločnosť v Bielorusku a v Moldavsku.
Naše skúsenosti z procesu transformácie Slovenska zdieľame na Balkáne
a v Tunisku.
Zvyšujeme počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov na vybraných školách
v juhovýchodnej Keni.
Vzdelávame študentov na Slovensku v oblasti rozvojovej spolupráce.
Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na
hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

Ľudia v Nadácii Pontis
Lenka Surotchak,
výkonná riaditeľka
Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch
prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách,
viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.
Gabika Zúbriková, finančná riaditeľka
Gabika finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť
využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými
zákonmi.
Petra Nagyová, PR manažérka
Petra má na starosti PR a komunikáciu v Nadácii Pontis. Venuje sa publicite projektov
a podujatí nadácie. Stojí za komunikáciou Via Bona Slovakia, dobrovoľníckeho podujatia
Naše Mesto, CEE CSR Summitu, Medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia, ale aj
za publicitou aktivít nadačných fondov a ďalších podujatí v rámci programov. Má tiež na
starosti styk s verejnosťou, prípravu newslettra Nadácie Pontis a spravuje web
a Facebookové konto Nadácie Pontis.
Daniela Snyder, manažérka kancelárie
Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.
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Slavomíra Hvizdošová, finančná manažérka
Slávka zodpovedá za finančné reporty projektov financovaných Európskou komisiou
a súlad našich finančných procesov v súlade s predpismi Európskej únie a zároveň má na
starosti manažment interného manažérsko-finančného CRM SW nástroja.
Martina Petrová, účtovníčka
Martina rieši účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.
Miroslava Furjelová, finančná koordinátorka
Mirka má na starosti komunikáciu a finančné reportovanie našim
a tuzemským donorom (SAMRS) v rámci programu demokratizácia
spolupráca.

zahraničným
a rozvojová

Dana Kotianová, finančná asistentka
Dana eviduje a vystavuje faktúry, účtuje, zodpovedá za úhrady a pomáha s reportingom
v Nadácii Pontis.

Pilier podpory mimovládnych organizácií a firemnej filantropie
Pavel Hrica, programový riaditeľ
V Nadácii Pontis je zodpovedný za tím, ktorý sa venuje firemnej a individuálnej
filantropii. Má na starosti programovú stratégiu, rozpočet, fundraising a projekty v oblasti
firemnej filantropie.
Norbert Maur, programový manažér
Spravuje nadačné fondy spoločností Stredoslovenská energetika, Accenture, Tesco, KIA
Motors a PwC v Nadácii Pontis. Zastrešuje on-line grantovací projekt Darca.sk a má na
starosti metodiku merania darcovstva Štandard komunitné investovanie. Každoročne
pripravuje aj Index udržateľnosti neziskových organizácií.
Lenka Hujdičová, programová manažérka
Lenka vedie nadačné fondy Slovenskej sporiteľne, Slovenských elektrární, dm drogerie
markt a strategicky manažuje Fond pre transparentné Slovensko.
Anna Podlesná, programová manažérka
Anka spoluorganizuje program Dobrá krajina. Zodpovedá za prípravu podujatia Fórum
o firemnej filantropii. Pripravuje galavečer Via Bona Slovakia.
Ľubica Lukáčová, programová koordinátorka
Zodpovedá za komunikáciu so žiadateľmi a správu grantov v nadačných fondoch
Slovenskej sporiteľne, Slovenských elektrární a dm drogerie markt.
Soňa Borovská, programová koordinátorka
Zodpovedá za komunikáciu so žiadateľmi a správu grantov v nadačných fondoch KIA
Motors, ZSE, SSE, Accenture, Tesco a PwC.
Sandra Štasselová, programová koordinátorka
Spravuje každodenný chod darcovského programu Dobrá krajina.
Marieta Kováčová, programová koordinátorka
Pre nadáciu pracovala do leta 2013. Spravovala nadačné fondy Slovenskej sporiteľne,
ZSE, Dell, ČSOB a Johnson Controls v Nadácii Pontis.
Miroslava Šáchová, programová manažérka
Mirka koordinovala činnosť Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Bola
zodpovedná za hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Koncom roka 2013
odovzdávala agendu Jurajovi Réckemu.
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Juraj Récky, programový koordinátor
Od Mirky Šáchovej prevzal agendu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a spolu
s ním aj všetky aktivity v prospech komunity nepočujúcich. Má na starosti programy ako
Mobilný pedagóg, Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie a ďalšie.
Juraj Ondrejčík, programový manažér
Vedie tím a charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia a Nadácie
Pontis s názvom Srdce pre deti, ktorý je zameraný na pomoc deťom so zdravotným
znevýhodnením a z rodín v ťažkej sociálnej situácii.
Andrea Harmatová, programová koordinátorka
Andrea bola súčasťou tímu Srdca pre deti do júna 2013. Riešila komunikáciu
s dodávateľmi a uhrádzanie pomoci, ktorá bola priznaná žiadateľom a rodinám v
odbornom nezávislom hodnotení.
Jozef Melichár, programový koordinátor
Jozef od septembra 2013 prevzal starostlivosť o žiadateľov v rámci projektu Srdce pre
deti a komunikáciu s dodávateľmi. Realizuje aj analýzy správania sa darcov.
Katarína Turčanová, programová koordinátorka
Katarína je súčasťou tímu Srdca pre deti. Na starosti má najmä špecifickú komunikáciu a
zmluvy, externé vzťahy a odborné hodnotenie žiadostí pomoci deťom v núdzi.
Alexandra Kopáčová, programová koordinátorka
Alexandra v Srdci pre deti zabezpečuje prvý kontakt so žiadateľmi prostredníctvom
infolinky, prípravu žiadostí pred ich hodnotením a spracovanie príbehov na webovú
stránku Srdcepredeti.sk.

Pilier firemného dobrovoľníctva a pro bono
Monika Smolová, programová riaditeľka
Monika vedie tím, ktorý rozvíja programy firemného dobrovoľníctva a zasadzuje sa
o poskytovanie pro bono konzultačných služieb pre neziskové organizácie. Venuje sa
stratégii, fundraisingu a komunikácii s partnermi. Zabezpečuje najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva v strednej Európe Naše Mesto a zastrešuje činnosť skupiny
Engage. Koordinuje prezentáciu Nadácie Pontis a Dobrej krajiny na festivale Bažant
Pohoda.
Lucia Borovská, programová koordinátorka
Lucia vedie program Advokáti Pro Bono. Má na starosti Venture Philanthropy fond a
spolupodieľa sa na organizácii podujatia Naše Mesto.
Monika Brošková, programová manažérka
Monika vedie program Hlavy pomáhajú, v rámci ktorého pripravuje poskytovanie
servisných grantov slovenským neziskovým organizáciám. Podieľa sa na koordinácii
podujatia Naše Mesto.
Iva Králová, programová koordinátorka
Iva zodpovedá za nadačný fond Lenovo, ktorý pomáha ľuďom s autizmom. Koordinuje
tiež program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex a má na starosti individuálne
firemné dobrovoľnícke programy, ako aj jarnú a jesennú zbierku šatstva a potrieb pre
klientov neziskových organizácií.
Natália Blahová, programová koordinátorka
Natália v roku 2013 administrovala granty vo viacerých nadačných fondoch. Podieľa sa
na organizácii Nášho Mesta, kde má na starosti najmä grafiku a komunikáciu
s neziskovými organizáciami.
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Oblasť zodpovedného podnikania
Beata Hlavčáková, programová riaditeľka a riaditeľka Business Leaders Forum
Beata zodpovedá za tvorbu stratégie združenia Business Leaders Forum, tvorbu jeho
programu a pracovných skupín a rozpočet. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania
pre firmy, vedie tréningy a spolupracuje na projektoch financovaných Európskou úniou
a UNDP v oblasti zodpovedného podnikania.
Michal Kišša, programový manažér
Organizuje CEE CSR Summit pre východnú a strednú Európu a koordinuje reporting
a audit správ zodpovedného podnikania.
Ivana Kullová, programová manažérka
Ivana sa venuje aktivitám na podporu zodpovedného podnikania firiem na Slovensku.
Zodpovedá za koordináciu činnosti združenia Business Leaders Forum a spolupracuje pri
publicite jeho aktivít.
Slavomíra Urbanová, programová koordinátorka
Slávka sa podieľa na koordinácii činnosti združenia Business Leaders Forum a na
realizácii projektov zameraných na udržateľnú dopravu a zodpovednú spotrebu. Je aj
spolueditorkou webového portálu Zodpovednepodnikanie.sk.

Oblasť demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí
Ivana Raslavská, programová riaditeľka
Ivana zodpovedá za všetky aktivity a projekty v oblasti rozvojovej spolupráce. Venuje sa
stratégii, fundraisingu a komunikácii s vonkajším prostredím. V Nadácii Pontis sa
programovo orientuje predovšetkým na rozvojové vzdelávania.
Tatiana Žilková, programová manažérka
Táňa sa venuje projektom demokratizácie v Tunisku. Koordinuje projekt budovania
kapacít tuniských mimovládnych organizácií v oblasti advokačných činností a verejnej
politiky a prepájania mimovládneho sektora so štátnymi inštitúciami.
Michal Cenker, programový koordinátor
Zastrešuje rozvojové vzdelávanie a spoluprácu s akademickým sektorom a vysokými
školami.
Andrea Cox, programová manažérka
V nadácii má na starosti koordináciu projektov a programy zamerané na podporu
verejnej politiky a zapojenia mimovládnych organizácií a jednotlivcov do jej tvorby
v Bielorusku a v krajinách západného Balkánu.
Jakub Šimek, programový manažér
Venuje sa kenskému projektu, ktorý je zameraný na digitalizáciu a rozvoj počítačovej
gramotnosti učiteľov a žiakov na školách v okrese Voi v Keni.
Michal Hrušík, programový koordinátor
Venoval sa zvyšovaniu kapacít mimovládnych organizácií so zameraním na projekty
v Moldavsku.
Simona Gembická, programová koordinátorka
Venuje sa príprave newslettra o rozvojovej spolupráci, organizácii diskusií, príprave
odborných raňajok, Medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia a organizácii
esejistickej súťaže v oblasti rozvojovej spolupráce.
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Stážisti, dobrovoľníci a brigádnici
Jakub Štrba
Lenka Vašková
Slavomíra Urbanová
Veronika Konečná
Ivana Uličná
Veronika Kusyová
Martin Krupánszki
Filip Gábor
Jakub Kostolný
Jakub Čevela
Petra Nováková
Oľga Olšinová
Róbert Repka
Radka Bábelová - dlhodobo spolupracuje na programe Advokáti Pro bono

Členovia správnej rady Nadácie Pontis
Ľuboš Vančo, predseda správnej rady, KPMG Slovensko spol.s r.o.
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s.
Eva Babitzová, Rádio Expres - Expres media k. s
Michele Bologna, Enel, Slovenské elektrárne a.s.
Vladimír Vaňo, Sberbank, a.s.
Radoslav Derka, konzultant
Silvia Miháliková, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Univerzity
Komenského v Bratislave

Dozorná rada
Lucie Schweizer, Schweizer Legal, s.r.o.

Dary, príspevky a partnerstvá s firmami
Asseco Central Europe a.s.
AT&T Global Network Slovakia s.r.o.
AXA services, a.s.
Ballymore Eurovea a.s.
Bayer, s.r.o.
BD4 s.r.o.
Ceragon Networks s.r.o.
Citibank Slovakia, a.s.
Citroen Slovakia s.r.o.
ČSOB, a.s.
Dalkia a.s.
Dell, s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
DOXX, a.s.
Ecopress a.s.
ELVEA s.r.o.
Embraco Slovakia s.r.o.
Enel Slovenské elektrárne, a.s.
Energetické centrum Bratislava
ENVI-PAK, a.s.
ESET, s.r.o.
ESN Slovakia s.r.o.
EY, Ernst & Young k.s.
Generali Slovensko poisťovňa a.s.
Getrag Ford Transmission Slovakia s.r.o.
Granvia a.s.
GTECH Slovakia Corporation, org. zložka
Heineken Slovensko a.s.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Hillbridges, s.r.o.
Honeywell s.r.o.
IBM Slovensko, s.r.o.

IKEA Bratislava s.r.o.
Impressia s.r.o.
ING Bank N.V. pobočka zahr.banky
ING Management Services sro
Investment & Business consulting, s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
KIA Motors Slovakia a.s.
KPMG Slovensko, spol. s r.o.
Lenovo (Slovakia) sro
MetLife Amslico poisťovňa, a.s
MICROSOFT Slovakia s.r.o.
Novartis Slovakia s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
Ortac s.r.o.
OTTO BOCK Slovakia s.r.o.
Partizánske Building Components-SK, sro
PCA Slovakia, s.r.o.
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.
Poštová banka a.s.
PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
Ringier Axel Springer a.s.
SAP Slovensko a.s.
SAS Slovakia, s.r.o.
Sberbank Slovensko a.s.
Skanska CS a.s.,org. zložka v SR
Slovalco, a.s.
Slovenská pošta a.s.
Slovenská sporiteľňa a.s.
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Slovenská technická univerzita
Slovnaft, a.s.
SPP a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
SWAN, a.s.
Swiss Re Business Services sro
Tatra banka, a.s.
Telefonica O2
Telekom, a.s.
telerepair JH s.r.o.
TESCO STORES SR, a.s.
TREND Representatives s.r.o.

T-System Slovakia, s.r.o.
UniCredit Bank Slovakia a.s.
UNION POISŤOVŇA a.s.
UNION Zdravotná poiťovňa a.s.
US Steel Košice, s.r.o.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Whirpool Slovakia s.r.o.
White & Case s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
Zentiva a.s.
Zuno Bank a.s
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Dary od neziskových organizácií
a verejných inštitúcií
Aidmatrix, USA
Autistické centrum Andreas, n.o., SR
Bratislavský maratón o.z., SR
BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie, SR
Centrum pre filantropiu, SR
CSR Europe, Belgicko
Depaul Slovensko, o.z., SR
Education, Audiovisual and Culture Agency by the European Commission
European Commission
FONTIS oz, SR
Global Giving
Konrad Adenauer Stiftung, Nemecko
Medzinárodný Vyšehradský fond - International Visegrad Fund
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie, SR
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva
Nadácia Allianz, SR
Nadácia Provida, SR
Nadácia Tesco, SR
Nezábudka o.z., SR
o.z. Konvergencie, SR
PACT, Inc. UA
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), SR
The Charles Stuart Mott Foundation, USA
The Management System International, USA
The National Endowment for Democracy, USA
Truc Spherique o.z., SR
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Poľsko
UNDP, USA
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Naši partneri
Na Slovensku: Centrum pre filantropiu Bratislava, design factory Bratislava, Divadlo z pasáže Banská
Bystrica, Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 1. Slovenské
neziskové servisné centrum Bratislava, Slovenské centrum fundraisingu Bratislava, Aptech Europe
Bratislava, Leaf Bratislava, NADSME, Obchodná akadémia Levice, Konvergencie OZ, Štátny inštitút
odborného vzdelávania Bratislava
V zahraničí:
Aidmatrix, USA,
Alternative Consulting, Maďarsko,
Asociace pro národní otázky, Česká republika,
Balkan Civil Society Development Network, Macedónsko,
Belarusian Institute for Strategic Studies, Bielorusko,
BMW Foundation, Nemecko,
Business in the Community, Veľká Británia,
Engage, Veľká Británia,
Business Leaders Forum, Česká republika,
Center for Democracy Foundation, Srbsko,
Centre for CSR, Ukrajina,
CSR Europe, Belgicko,
DemNEt, Foundation for Development of Democratic Rights, Maďarsko,
East Europe Foundation, Moldavsko,
European Partnership for Democracy, Belgicko,
Foundation for a Civil Society, USA,
Global Network for Public Interest Law – PILnet, Maďarsko,
Institute for the Danube Region and Central Europe, Rakúsko,
KÖVET, Maďarsko,
Moi High School Secondary Kasigau, Keňa,
Nadace Via, Česká republika,
NGO Support Centre, Cyprus,
Office for a Democratic Belarus, Belgicko,
Pact, Inc. Ukrajina,
Polish Humanitarian Action, Poľsko,
Realized Worth, USA,
Responsible Business Forum, Poľsko,
Schwery Consulting, Švajčiarsko,
SYMPA, Bielorusko,
Taproot Foundation, USA,
TechSoup, USA,
The Center for Strategic Research and Development, Gruzínsko,
The Citizens' Pact for South Eastern Europe, Srbsko,
The Civil Society Development Foundation Hungary, Maďarsko,
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Poľsko,
World Association of the Belarusians Batskauschyna, Bielorusko,
Youth for Conservation, Keňa,
I Watch, Tunisko

Naše členstvo v organizáciách
Sme aktívnym členom viacerých organizácií na Slovensku i v zahraničí.
Na Slovensku: Americká obchodná komora, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií,
Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov, Klub fundraiserov.
V zahraničí:
Business in the Community Veľká Británia, Engage Veľká Británia, CONCORD - European NGO
Confederation for Relief and Development Belgicko, CSR Europe Belgicko, Global Reporting Initiative
Holandsko.
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Prečo rozvíjame firemnú filantropiu?
Filantropia dáva biznisu ľudský rozmer. Stále viac firiem si uvedomuje, že sú súčasťou komunity,
z ktorej nestačí len brať, ale treba jej aj dávať. Kultivovaná spoločnosť sa prejavuje aj v miere
prirodzenej vzájomnej solidarity. Investícia do komunity prospieva aj firme samotnej tým, že posilňuje
kultúru zodpovednosti, zmysluplnosti, podporuje lojalitu zamestnancov, vzbudzuje rešpekt a akceptáciu medzi zákazníkmi. V Nadácii Pontis veríme, že rozvojom firemnej filantropie prispievame k rozvoju
spoločnosti, jej kultivovaniu a riešeniu rôznych problémov, ktorým čelí.
Firmy u nás rozvíjajú filantropiu rôznymi cestami:
• Darovanie peňazí
Prostredníctvom 16 nadačných fondov firiem podporujeme činnosť neziskových organizácií, ktorá je
v našej spoločnosti nenahraditeľná.
• Darovanie času zamestnancov
Dobrovoľníctvo zamestnancov v západných krajinách nie je ničím neobvyklým. Firmy dokonca
prihliadajú na dobrovoľnícku skúsenosť potenciálnych zamestnancov, ktorá o nich veľa napovedá.
V oblasti firemného dobrovoľníctva je na Slovensku aktívna skupina firiem Engage. Ide o
medzinárodnú sieť známych a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania
zamestnancov do dobrovoľníctva. Každoročne spoločne organizujeme najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva v strednej Európe Naše Mesto. Okrem toho, že zamestnanci pomáhajú manuálne,
môžu odovzdávať svoje skúsenosti neziskovým organizáciám cez program Hlavy pomáhajú.
Organizáciám a ich klientom pomáhame aj cez program Advokáti pro Bono, v rámci ktorého im
advokáti poskytujú bezplatné právne služby.
Skupina Engage mala v minulom roku 22 členov. Ide o firmy, ktoré sa venujú rozvíjaniu všetkých
foriem firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Patrili do nej spoločnosti: AXA, Accenture, Allianz –
Slovenská sporiteľňa, Allen & Overy, Citi, Dell, Hewlett-Packard Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko,
Kinstellar, KPMG Slovensko, Ministerstvo financií SR, Orange Slovensko, Philip Morris Slovakia,
PricewaterhouseCoopers, Provident Financial, Samsung Slovakia, Slovenské elektrárne, Slovnaft,
skupina Slovak Telekom, Tatra banka, Tesco Stores a Západoslovenská energetika. Vedúcou firmou
skupiny bol Slovak Telekom.
• In-kind darovanie
Okrem darovania peňazí môžu firmy podporovať organizácie aj vecnými darmi – darovaním počítačov,
nábytku, kancelárskych potrieb. S firmami Engage každú jeseň a na jar organizujeme zbierku šatstva
a potrieb pre klientov neziskoviek.
V rámci jarnej a jesennej zbierky potrieb, ktorá sa uskutočnila v apríli a v novembri, sme s Engage
firmami vyzbierali pre klientov neziskových organizácií 8 ton šatstva, viac ako tonu domácich potrieb či
drogistického tovaru a pomohli ľuďom v sociálnej núdzi stravnými lístkami v hodnote viac ako 2 500
eur. Zbierky sme zorganizovali vo firmách v Bratislave, Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici.
Do zbierky sa zapojili zamestnanci spoločností zapojených v skupine Engage, vrátane ich pobočiek:
Accenture, Allen & Overy, Allianz - Slovenská poisťovňa, Axa Services, Citibank Europe, Dell, HewlettPackard Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko, Kia Motors Slovakia, KPMG Slovensko, Orange Slovensko
- v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Philip Morris Slovakia, PricewaterhouseCoopers v Bratislave
a Košiciach, Phili Morris Slovakia, Provident Financial, Slovak Telekom, Slovnaft, Tatra banka,
Západoslovenská energetika. K spoločnostiam sa pridali aj Ministerstvo financií SR a Ministerstvo
spravodlivosti SR a Nadácia Pontis.
Ako ešte rozvíjame filantropiu
•
•
•
•
•

Neziskovým organizáciám a realizácii ich projektov pomáhame aj cez individuálne darcovstvo
prostredníctvom darcovského portálu DobraKrajina.sk.
Cez program Srdce pre deti pomáhame deťom v ťažkej zdravotnej situácii a rodinám v núdzi.
Organizujeme Fórum o firemnej filantropii.
Meriame darcovstvo firiem cez Štandard komunitné investovanie.
Rozvíjame nové formy darcovstva cez Venture Philantropy Fond.
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•
•

Pripravujeme charitatívnu kaviareň DobraKrajina.sk na Pohode a rozširujeme tému filantropie
a darcovstva smerom k verejnosti.
Posilňujeme úroveň etiky a transparentnosti prostredníctvom Asociácie firemných nadácií,
Fondu pre transparentné Slovensko a ďalších nadačných fondov.

Nadačné fondy firiem v Nadácii Pontis
V minulom roku sme spravovali 16 firemných nadačných fondov týchto spoločností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenská sporiteľňa
Telekom
Slovenské elektrárne
KIA Motors Slovakia
ZSE
Accenture
SSE
Tesco
Novartis
PwC
Lenovo
Drogerie Markt
Dell
Johnson Controls
Lidl
Honeywell

•

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Kia Motors Slovakia sa zameriava na podporu mobility, ochrany životného prostredia a budovanie
cyklotrás v Žilinskom kraji. Podporuje rekonštrukciu žilinskej synagógy, v ktorej sme pomohli
vybudovať bezbariérový prístup pre návštevníkov budúcej kunsthalle. V Meste Žilina sme pomohli
rozšíriť aj veľký park v centre mesta, vybudovať cyklotrasy a oživiť komunitné záhrady. V rámci
zamestnaneckého grantového programu podporuje Nadačný fond Kia Motors Slovakia športové
aktivity občianskych združení a odstraňovanie bariér verejných priestorov pre zdravotne postihnutých
ľudí.
O podporených projektoch rozhodovali:
Región v pohybe 2013
Martin Dait, Zväz telesne postihnutej mládeže, Ján Pavlovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Veronika Tabačková, Mesto Žilina, Andrea Kukumbergová, OZ Európsky škôlkar, Daniela
Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava, Rozália Vlasková, Slovenský rozhlas
Komunitné záhrady
Pavol Makyš, Sila rozvoja

•

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo venuje komunite nepočujúcich na Slovensku.
Vďaka nemu sa podarilo odštartovať aj pilotný projekt terénnej ranej starostlivosti Mobilný pedagóg
určený rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím. Minulý rok navštevovalo 12 špeciálnych pedagógov
36 rodín na celom Slovensku, v ktorých sú deti s poruchami sluchu do 6 rokov. Doteraz takýto
program ranej intervencie, ktorý poznajú v susednom Česku, Maďarsku a v ďalších krajinách, u nás
chýbal.
Pokračovali sme aj v podpore začínajúcich podnikateľov so sluchovým postihnutím. Cez program
Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie si mohli svoj biznis rozbehnúť ďalší 3 podnikatelia.
Zároveň sme pre doterajších nepočujúcich podnikateľov zorganizovali školenie vo Vysokých Tatrách,
kde získali ďalšie znalosti ako rozvíjať svoj biznis ešte lepšie. Telekom minulý rok podporil aj materské,
základné a stredné odborné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. V rámci programu Hľadáme
ďalší zmysel - Pre vzdelanie sme pomáhali modernizovať školské logopedické priestory, zvyšovať
úroveň komunikačných, jazykových a čitateľských zručností u žiakov.
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Mladí chlapci z detských domovov žijúci v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove si vďaka podpore
Slovak Telekomu pri Nadácii Pontis mohli založiť farmu, ktorá im pomôže byť viac sebestačnými. Cez
program Pomáhame komunite sme takto podporili 36 projektov, ktoré sa venovali seniorom,
mladým, deťom a ich zmysluplnému tráveniu voľného času. Podpora putovala aj na obnovu pamiatok,
hradov a hradných zrúcanín v programe Pomáhame pamiatkam, napríklad na záchranu hradu Tematín,
Hričov, Revište, Gýmeš a ďalšie.
O víťazných projektoch rozhodovali:
Hľadáme ďalší zmysel – pre podnikanie 2013
Tatiana Švrčková, zamestnankyňa Slovak Telekom, Anka Rajská, konzultantka, Maroš
Ovčarik, Dobrý Anjel, Financnahitparada.sk, Róbert Šarina, profesionálny tlmočník
posunkového jazyka a expert na komunitu nepočujúcich
Mobilný pedagóg
Agáta Čermáková, špeciálna pedagogička, Tatiana Švrčková, zamestnankyňa Slovak Telekom, Katarína
Zborteková, psychologička, VUDPAP BA, Margita Schmidtová, profesorka Pedagogickej fakulty UK BA,
Mirka Zubová, riaditeľka Súkromného detského integračného centra
Hľadáme ďalší zmysel – pre vzdelanie 2013
Zuzana Milatová, OZ Kaspian, Tatiana Švrčková, zamestnankyňa Slovak Telekom, Mirka Zubová,
riaditeľka súkromného detského integračného centra
Pomáhame komunite 2013
Mirka Gúčiková, Nadácia Pontis, Zuzana Milatová, OZ Kaspian, Martina Betinová, Sibírka,
Jana Vlašičová, Voices, Andrej Návojský, Nadácia Milana Šimečku, Soňa Holiková, Únia materských
centier, Danka Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava, Juraj Janto, Savio, Peter Melek, Ministersvo
školstva, sekcia štátnej správy a športu, Peter Lopata, Národné športové centrum Bratislava
Pomáhame pamiatkám 2013
Michal Hrčka, Spoločnosť pre pamiatky, Miroslav Slámka, fotograf, Michal Šimkovic, pamiatkové
výskumy, Juraj Ondrejčík, ktorý sa dlhodobo venuje téme zachovania kultúrneho dedičstva a angažuje
sa ako dobrovoľník, Nadácia Pontis

•

Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis

ZSE sa dlhodobo venuje podpore sociálnych a kultúrnych aktivít. Pri Nadácii Pontis podporuje napríklad
festival komornej hudby Konvergencie, prácu s mladými ľuďmi s občianskym združením Kaspian
alebo rekonštrukciu hradných zrúcanín prostredníctvom Slovenského skautingu. Nadačný fond sa
zameriava aj na rozvoj športovísk na Slovensku. Minulý rok sa v rámci Európskeho roka aktívneho
starnutia zameral na seniorov a ich trávenie voľného času. ZSE vo vybraných mestách a obciach na
západnom Slovensku podporila 12 fitparkov pod holým nebom. Spoločnosť tiež podporila prestížne
ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu na Slovensku Via Bona Slovakia a tiež
individuálne darcovstvo cez portál DobraKrajina.sk.
O podporených projektoch rozhodovali:
Pozitívna energia pre šport 2013
Ján Orlovský, ZSE, Božena Bušová, riaditeľka ADOS Harris Slovakia, Asociácia poskytovateľov sociálnej
starostlivosti, Milan Andráš, predseda akademického senátu FA STU v BA

•

Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis

Spoločnosť Accenture dlhodobo pokračuje vo svojich aktivitách, ktorými sa snaží naplniť svoj globálny
cieľ – pomôcť zamestnať sa pol milióna ľuďom na svete do roku 2015. V rámci programu Skills to
Succed podporujeme neziskové projekty, ktoré pomáhajú ľuďom zvýšiť si svoje zručnosti, aby sa
dokázali uplatniť na trhu práce. Za rok 2013 sa nám podarilo vďaka aktivitám občianskych združení
nájsť zamestnanie pre 39 ľudí.
O podporených projektoch rozhodovali:
Skills to Succeed 2013
Martin Bača, Accenture, Eva Beňová, Accenture, Kristína Hovadíková, Accenture, Nina Javilak,
Accenture, Andrea Sviteková, Accenture
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•

Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis

Nadačný fond naďalej pokračoval v podpore ľudí bez bez domova cez viaceré mimovládne
organizácie na Slovensku. Prostredníctvom grantov pre vzdelávacie organizácie sa niekoľko študentov
stredných škôl zúčastnilo prestížnych zahraničných vedecko-technických súťaží. Ďalšie dva grantové
programy Ekoobec a zamestnanecký program Ukážte sa v dobrom svetle ponúkajú okrem financií
aj dobrovoľnícku pomoc zamestnancov pri aktivitách v mestách a obciach v okolí elektrární. Úspešný
bol aj Program bývania v rómskej osade Kojatice, kde si tri rómske rodiny postavili domy s pomocou
mladých architektov.
O podporených projektoch rozhodovali:
Grantový program Ekoobec 2013
Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne, Róbert Holý,
Slovenské elektrárne, Robert Janota, starosta obce Hostětín, Marián Schwarz, vysokoškolský pedagóg
Katedry aplikovanej ekológie, TU Zvolen
Zamestnanecký grantový program Ukážte sa v dobrom svetle 2013
Michele Bologna, Slovenské elektrárne, Ondrej Marcinčák, Slovenské elektrárne, Andrea Rečková,
Slovenské elektrárne, Erika Dupejová, Slovenské elektrárne

•

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Spoločnosť Dell sa prihlásila k dlhodobému päťročnému záväzku podpory občianskeho združenia Návrat
a to prostredníctvom podpory Venture Philanthropy fondu. Cez neho podporuje organizáciu nielen
finančne, ale aj poskytovaním svojho know - how na podporu rozvoja združenia. Cez nadačný fond
pomáha rozvíjať komunitný projekt na rozvoj a zveľadenie Medickej záhrady, na úprave ktorej sa
pravidelne podieľajú aj zamestnanci spoločnosti. Z nadačného fondu sa podporujú aj ďalšie projekty
pomoci, ktoré v širšom hlasovaní vybrali zamestnanci Dell.

•

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporuje školy a neziskové organizácie
v téme bezpečnosti a rozvoja cyklotrás na strednom Slovensku. V rámci svojho grantového
programu Jazdím bez nehôd sme v roku 2013 podporili vybudovanie dopravných ihrísk, sprehľadnili
križovatky pre cyklistov, alebo vybudovali cyklostojany. Zároveň podporuje najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva Naše mesto.
O podporených projektoch rozhodovali:
Jazdím bez nehôd 2013
Anna Šimánková, Kvapka n.o., Michal Fúrik, Stredoslovenská
Stredoslovenská energetika, Tomáš Peciar, Cyklokoalícia

•

energetika,

Michal

Jaloviar,

Nadačný fond Tesco Stores SR v Nadácii Pontis

Tesco sa zameriava na ochranu životného prostredia. V rámci nadačného fondu podporuje projekty
neziskových organizácií, samospráv a škôl, ktoré realizujú projekty zamerané na úpravu mestskej
zelene, recykláciu a podporu miestnej komunity. Viacero úprav verejných priestorov navrhovali a aj
realizovali vďaka grantovému programu Tesco pre zdravšie mestá samotní obyvatelia.

•

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

PwC má dlhodobú spoluprácu s Azylovým centrom Betánia. Každoročne podporuje cez svoj
Zamestnanecký program iniciatívy svojich zamestnancov, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite
a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení. Zároveň podporuje iniciatívy mladých
študentov.
O víťazných projektoch rozhodovali títo hodnotitelia:
Pomocná ruka 2013
Vanda Šinková, PwC, Todd Bradshaw, PwC
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•

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lidl v roku 2013 prijal prostriedky z asignácie podielu dane, ale ako nový fond v tomto
roku reálne aktivity ešte nevyvíjal a žiadnu podporu zatiaľ neudeľoval.

•

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

Johnson Controls utlmil svoje aktivity v rámci fondu. V malej miere sa venuje podpore projektov
v sociálnej, environmentálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti. Dlhodobo podporuje neziskovú
organizáciu Dom Svitania v Jakubove a mentálne a zdravotne postihnutých mladých ľudí, ktorí
pracujú v chránených dielňach.

•

Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis

Nadačný fond podporuje všestranne zamerané projekty. Viditeľné sú najmä strategické partnerstvá
veľkých kultúrnych podujatí a vzdelávacích aktivít – viacerých známych festivalov, divadiel, či diskusií.
Verejnosťou v obciach a menších mestách je zas veľmi pozitívne vnímaná podpora neprofesionálneho mládežníckeho futbalu. Z prostriedkov fondu majú prospech aktívne samosprávy
a občania, ktorí vďaka týmto prostriedkom realizujú akcie zamerané na zachovávanie miestnych
tradícií, ochranu kultúrneho dedičstva, ale aj historických pamiatok a prírodného prostredia
v obciach.
Zdravotne postihnutí športovci môžu získať grant, ktorý im umožní zúčastniť sa na súťažiach.
Vysoké školy tiež môžu zabojovať o podporu. O udelení takéhoto grantu rozhodujú študenti hlasovaním
cez Facebook.
O víťazných projektoch rozhodovali:
Grantový program Futbal to je hra 2013
Peter Melek, Ministersvo školstva SR, Zuzana Kolčáková, zamestnankyňa SLSP, Jaroslav Šišolák,
Slovenský futbalový zväz, Ján Greguš, Slovenský futbalový zväz, Ján Ondráš, zamestnanec SLSP,
Richard Foldes, zamestnanec SLSP
Grantový program Obce bližšie k vám 2013
Ivica Bachledová, zamestnankyňa SLSP, Tomáš Kováč, OZ Kaspian, Jana Vlašičová, Voices, Vladimír
Martišovič, zamestnanec SLSP, Michal Šimkovič, pamiatkár, Michal Hrčka, hlavný konzervátor, Obnova
s.r.o, Juraj Ondrejčík, ktorý sa dlhodobo venuje téme zachovania kultúrneho dedičstva a angažuje sa
ako dobrovoľník, Nadácia Pontis, Július Buday, zamestnanec SLSP, Ján Kaľavský, Bratislavské
regionálne ochranárske združenie (BROZ), Andrea Hippová, zamestnankyňa SLSP
Grantový program Podpora zdravotne postihnutých športovcov 2013
Andrea Hippová, zamestnankyňa SLSP, Peter Melek, Ministersvo školstva SR

•

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

Spoločnosť Lenovo sa v rámci svojho nadačného fondu zameriava na podporu detí a dospelých
s poruchami autizmu v programe Viem ti povedať. Pomáhame predovšetkým deťom v autistických
centrách, domovoch sociálnych služieb a špeciálnych základných a materských školách.
Dobrovoľníci z Lenova svojpomocne vyhľadali špeciálne aplikácie pre podporu alternatívnej
komunikácie a rozvoj reči a čítania vhodné pre tablety a pripravili ich mutáciu do slovenčiny.
Prostredníctvom asignovaných 2 % mohli darovať 51 tabletov s týmito aplikáciami a uskutočnili
školenia 13 organizáciám, ktoré sa venujú deťom a s poruchami autizmu.

•

Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

Honeywell sa aj v roku 2013 zameral na podporu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva
Naše Mesto. Vďaka spoločnosti sa podarilo do najväčšej dobrovoľníckej akcie v strednej Európe
zapojiť aj ďalšie firmy z iných a menších miest, ktoré spoločne pomáhali školám, neziskovým
organizáciám a rôznym združeniam.
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•

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis

Nadačný fond sa ešte len rozbieha. Strategickým krokom je dlhodobá finančná podpora pre aktivity
trvalo udržateľného spôsobu života v mestách – vytváranie nových komunitných záhrad a chov včiel
na budovách a priestranstvách.
Okrem firemných nadačných fondov sme spravovali tri účelové nadačné fondy a jeden
filantropický program:
• Fond pre transparentné Slovensko
• DobraKrajina.sk fond, pod ktorým funguje aj verejná zbierka a charitatívny program Srdce pre
deti
• Venture Philanthropy fond
• Program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex

Firmy spoločne bojujú proti korupcii podporou watchdogov
Fond pre transparentné Slovensko vznikol v Nadácii Pontis v roku 2012 s ambíciou dlhodobo
podporovať etické a hospodárne spravovanie vecí verejných v našej krajine a posilňovať zdravé
podnikateľské prostredie pre ekonomický rozvoj Slovenska. Fond podporuje mimovládne neziskové
organizácie, ktoré dlhodobo kontrolujú vybrané oblasti verejného života, obhajujú verejný záujem,
bojujú za transparentnosť a proti korupcii.
Fond vytvorili firmy, ktorým záleží na tom, aby transparentnosť bola samozrejmou súčasťou nielen
ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznik Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii
Pontis podporili spoločnosti: Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom,
Heineken Slovensko, Accenture, Embraco Slovakia, Slovalco. Medzi partnerov Fondu sa v roku 2013
zaradili ďalšie: Východoslovenská energetika, Bayer, Slovenská sporiteľňa, Hillbridges a dm drogerie
markt.
V prvom ročníku sme z Fondu podporili Alianciu Fair-play, Via Iuris, Health Policy Institut
a Transparency International Slovensko celkovou sumou 50-tisíc eur.
Ďalšie grantové kolo sme vyhlásili koncom roku 2013. O víťazných projektoch rozhodovala nezávislá
hodnotiaca komisia v zložení:
• Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora Denníka SME
• Barbora Demešová, reportérka z TV Markíza
• Marie Vrabcová, redaktorka Denníka Új Szó
• Martin Slosiarik, sociológ
• Oľga Feldeková, spisovateľka a publicistka
• Tomáš Janovic, spisovateľ
• Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

DobraKrajina.sk naďalej mení tvár Slovenska
Pomoc zdravotne znevýhodneným, ľuďom bez domova či azylantom žijúcim na Slovensku, oživenie
verejného priestoru, boj proti korupcii a ochrana prírody. Cez darcovský portál DobraKrajina.sk
podporujeme správne iniciatívy šikovných ľudí a organizácií okolo nás. Ľudia na Slovensku minulý rok
podporili 52 projektov sumou 67-tisíc eur.
Medzi nimi aj Depaul Slovensko, ktorý cez projekt Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
vyzbieral takmer 5000 eur. Vďaka nim malo 41 ľudí bez domova kde prespať a každé ráno dostali
raňajky.
Rodičia detí, ktoré navštevujú Autistické centrum Andreas, sa zasa mohli zúčastniť víkendových
pobytov a oddýchnuť si. Deti postihnuté autizmom si vyžadujú nepretržitú starostlivosť. Vďaka darcom
z DobraKrajina.sk sme im mohli uhradiť 2000 hodín profesionálnej starostlivosti o ich deti aj cez
víkend, čím načerpali nové sily.
Slovensko je aj krajina predražených štátnych zákazok, nepodarených tendrov a nehospodárneho
nakladania s verejnými financiami. Ľudia v Aliancii Fair-play mohli aj vďaka Dobrej krajine a darcom
odhaľovať naďalej korupciu v krajine a pozerať politikom na prsty podporou kampaní.
Bratislavské regionálne a ochranárske združenie BROZ mohlo vďaka darcom vysadiť stovky
sadeníc topoľov, jelší či starých odrôd hrušiek v Dunajských luhoch. Ľudia zo združenia tiež
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zorganizovali počas Dňa zeme exkurziu na bicykli do lužných lesov od sútoku Dunaja a Moravy až na
Devínsku Kobylu.
Projekty na darcovskom portále dôkladne preveruje Nadácia Pontis. Vyberajú ich a priebežne
monitorujú členovia správnej rady:
• Jarka Hargašová-Lajčáková
Janko Kuric
• Táňa Pauhofová
Michal Kaščák
• Tomáš Janovic
Vladimír Bužek
• Lenka Surotchak
Ján Orlovský
• Peter Škodný
Pavol Haulík
Dobrá krajina opäť na Pohode
Návštevníci najväčšieho slovenského festivalu sa mohli s kaviarňou Dobrá krajina stretnúť aj v Trenčíne
na Pohode. S charitatívnou kaviarňou už prišla štvrtýkrát a opäť sa v nej ponúkali čerstvé croissanty,
káva či bazová limonáda. Výťažok z Dobrej kaviarne putoval na vybrané projekty neziskových
organizácií, ktoré sa na Pohode zapojili. V roku 2013 sme vyzbierané peniaze v sume 21 041 eur
rozdelili medzi 10 neziskových organizácií.
Barmani Nadácie Pontis a ďalších 9 neziskových organizácií rozdali počas troch dní 7 560 káv a 1 200
pohárov bazovej limonády. Veľký záujem bol aj o kapučína, ľadové kávy a čokoládové croissanty.
Pre návštevníkov sme pripravili zaujímavé diskusie, koncerty, divadlá a novinkou bola aj módna
prehliadka v podaní dievčat z Domu na pol ceste, s ktorými pracuje občianske združenie Animus
Apertus. Diváci mohli či už v kaviarni alebo na stage DobraKrajina.sk zhliadnuť 3 divadlá, 1 koncert,
filantropickú Pecha Kucha, 16 diskusií a 3 filmy.
Prvýkrát sme zorganizovali 24-hodinovku pre Dobrú krajinu
V auguste sme zorganizovali prvú on-line zbierku s názvom 24-hodinovka pre Dobrú krajinu, do
ktorej sa zapojilo 9 organizácií. Vďaka darcom sa počas jedného dňa podarilo vyzbierať sumu 5 530
eur.
Najvyšší dar získal Klub detskej nádeje, ktorý sa venuje deťom so srdcovými chorobami a ktorý cez
DobraKrajina.sk zbiera financie na letné tábory pre desiatky detí. V poslednej chvíli 24-hodinovky
pribudlo na účet Klubu detskej nádeje 500 eur.
Až 114 darcov získala počas jedného dňa organizácia Nezábudka, ktorá sa venuje deťom s ťažkým
zdravotným postihnutím. Obe organizácie získali k svojim darom bonus 1000 eur od Nadácie Pontis.
Ďalšími zapojenými organizáciami boli Člověk v tísni, OZ Odyseus, Aliancia Fair-play, Maják, Triptych,
ArtEst-divadlo Hopi hope a Bratislavské regionálne a ochranárske združenie. 24-hodinovka by sa
uskutočnila len ťažko bez silnej mediálnej podpory Rádia Expres.
Dobrá krajina v Martinuse
Niekedy je dobré sa stretnúť. Stalo sa tak práve v kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave,
kde sme hovorili o Dobrej krajine a delili sa o dobro, ktoré sa každému v živote stalo. O Dobrej krajine
hovorili hudobníci Jozef Lupták a Boris Lenko, spisovateľ Tomáš Janovic, dobrovoľníčky z Vŕby Betka
Mráčková a Mária Hatoková, ale aj dve darkyne Mirka Gúčiková a Oľga Coulton-Shaw. Návštevníci sa
mohli dozvedieť, ako vznikli House-koncerty z dielne Jožka Luptáka, vypočuli sme si príbeh
dobrovoľníčky Betky Mráčkovej, ktorá spríjemňuje čas pacientom na onkológii a zistili sme, že aj malý
dar môže znamenať veľké veci.

Charitatívny program Srdce pre deti pomáha deťom v núdzi
Charitatívny projekt a verejná zbierka Srdce pre deti tretí rok fungovala na platforme DobraKrajina.sk.
Projekt denníka Nový Čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis, sa snaží pomáhať čo najviac deťom so
zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi na Slovensku. Za tri roky sme takto pomohli
priamo alebo prostredníctvom podpory na zakúpenie nemocničných prístrojov a poskytnutých služieb
viac ako 8 100 deťom. Príbehy detí zverejňujeme na portáli Srdcepredeti.sk spolu s formou a výškou
poskytnutej pomoci.
Minulý rok sme podporili 308 detí. Medzi nimi Katku Fodorovú z Bratislavy kúpou elektrického
invalidného vozíka. Katka trpí nezvratnou degeneráciou svalových buniek, vozíček jej ľahším
ovládaním umožní vyššiu mieru samostatnosti a kvalitnejšie trávenie času. Rodinu onkologickej
pacientky Ivanky Dugasovej zo Spiša sme podporili úhradou autoškoly pre otca, aby s dcérou mohol
jazdiť na potrebné vyšetrenia. Alex Fačko zo Spiša, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou, získal
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špeciálny polohovateľný kočík, ktorý mu pomáha predchádzať skolióze a nesprávnemu držaniu
tela. K väčšej samostatnosti Kristínky Csákyovej z obce Nový Život na Žitnom ostrove pomohla
chodúľka. Vďaka nej ju rodičia nemusia stále nosiť na rukách, čo bola častá forma presunov pre jej
choré kolienka a svalstvo.
V roku 2013 sme cez Srdce pre deti organizovali aj viacero podujatí. Medzinárodný deň detí s
bohatým programom sa konal v AquaCity Poprad. Rodiny s deťmi, ktoré sme podporili cez Srdce pre
deti, mohli v septembri na bratislavskom zimnom štadióne vidieť akrobatickú šou Alegría v podaní
Cirque du Soleil. Vyzbierané vstupné z krstu albumu speváčky Nely Pociskovej v celkovej sume
1 150 eur tiež putovalo na Spoločné konto pre deti. Sumou 1 073 eur prispela aj agentúra BE
COOL, ktorá vyrobila bežecké tričká s logom Srdca pre deti a ktoré si mohli záujemcovia kúpiť v
decembri počas behu Zimná desiatka. Študenti Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad
Topľou vytesali takmer trojmetrového anjela, za ktorého zaplatil nový majiteľ v dražbe 3 700 eur. Tieto
peniaze boli rovnako pripísané do verejnej zbierky.
Celkovo 261-tisíc eur sa podarilo vyzbierať vo verejnej zbierke vďaka divákom televízneho
galavečera Srdce pre deti. Sumou 1 612 eur podporili galavečer darcovia priamo cez webový
portál Srdcepredeti.sk. Mobilný operátor O2 Slovensko opäť venoval 1 euro za každý odovzdaný starý
mobil a suma za vyzbierané mobily sa vyšplhala na 26 533 eur. Správu charitatívneho projektu
v nadácii v plnej výške hradí vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia, podobne znáša hlavnú časť
režijných nákladov galavečera. Realizáciu a odvysielanie televízneho programu podporujúceho zbierku
umožnili tiež Televízia JOJ a dodatkové granty určené na jeho výrobu. Peniaze darované vo verejnej
zbrierke sú preto do posledného centu použité na pomoc deťom. Navyše, galavečer získava na
popularite a opäť si odniesol ocenenie Program roka v diváckej ankete OTO.

Venture Philanthropy fond v Nadácii Pontis pomáha Návratu
V Nadácia Pontis už štvrtý rok manažujeme fond angažovanej filantropie s názvom Venture
philanthropy fond, ktorého cieľom je poskytnúť okrem finančnej podpory, predovšetkým zdieľanie
know-how v rôznych oblastiach. Zámerom fondu je posilnenie kapacít a zvýšenie dopadu činnosti
vybraných organizácií. Minulý rok sme už štvrtým rokom pokračovali v podpore Občianskeho
združenia Návrat. V rámci spolupráce sa nám podarilo iniciovať dialóg združenia s firmou IKEA,
dlhodobým ad hoc partnerom Návratu, ktorého výsledkom bolo posunutie ich partnerstva v ďalšom
roku na strategickú úroveň. Združenie získalo na posilnenie fungovania Advokačno metodického centra
prostredníctvom fondu už po štvrtýkrát grant od firmy Dell.
Členovia správnej rady Venture Philanthropy fondu sú:
Daniela Olejárová
Ladislav Kossár
Jana Hudecová
Vladimír Vaňo
Marcel Imrišek

Program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex
Filantropický program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex realizujeme pre podporu ľudí so
sklerózou multiplex od roku 2013. Ide o pacientov, ktorí denne bojujú s poruchami zraku, pamäte a
kvôli obmedzenej motorike sa dostávajú do sociálnej izolácie. V dôsledku choroby často zabúdajú na
liečbu, čím sa ich zdravotný stav opätovne zhoršuje. Nadácia Pontis a spoločnosť Novartis prišli
s myšlienkou dlhodobého zapožičiavania tabletov s prístupom na internet a špeciálnou aplikáciou, ktorá
pomáha pacientom dodržiavať pravidelnú liečbu. Jej súčasťou je pripomienkovač, kedy užívať lieky,
adresár pre vkladanie kontaktov na lekárov, plánovač termínov lekárskych vyšetrení, popis cvičení pre
udržiavanie motoriky a celkovej mobility či informácie o nárokoch na sociálnu podporu. V rámci
projektu sme takto minulý rok pomohli 69 ľuďom so sklerózou multiplex a rozhodli sme sa ho rozšíriť
pre ďalších pacientov.

Fórum o firemnej filantropii sa venovalo meraniu darcovstva a filantropickej
mape Slovenska
O najnovších svetových trendoch v meraní filantropie bolo ďalšie Fórum o firemnej filantropii, ktoré
sa uskutočnilo v novembri v priestoroch bývalej Cvernovky v Connecte. Vystúpil na ňom aj Peter
Scholten, medzinárodne uznávaný expert na sociálne podnikanie a zodpovednosť firiem z Holandska,
ktorý hovoril o meraní darcovstva a zlepšení jeho dopadov. Účastníci fóra si na modelových situáciách
s lídrami slovenských firiem mohli otestovať, či a ako sa dá šéf nadchnúť pre firemné darcovstvo.
Cieľom bolo priniesť aj prehľad o tom, akým filantropickým aktivitám sa firmy venujú a kde sú
najväčšie potreby na Slovensku. Výsledkom bola filantropická mapa Slovenska, ktorú Nadácia
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Pontis pripravila v spolupráci s oslovenými firmami. Vyplynulo z nej, že slovenské pamiatky, oblasť
vzdelávania a životného prostredia patria medzi najhlavnejšie, ktoré firmy podporovali v roku 2012.
Transparentnosť a boj proti korupcii podporovalo len minimum spoločností. Pritom korupcia je podľa
prieskumov Inštitútu pre verejné otázky vo vnímaní verejnosti treťou najurgentnejšou hneď za
riešením nezamestnanosti a sociálnych otázok.
Nechýbal ani BarCamp so zaujímavými prezentáciami ľudí z neziskoviek, ktorí ľuďom z firiem
predstavovali najväčšie potreby Slovenska.

Neziskové organizácie podľa Indexu udržateľnosti skôr stagnovali
Nadácia Pontis každoročne pripravuje Index udržateľnosti neziskových organizácií na Slovensku. Index
každoročne skúma vývoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe a Eurázii, a to v 29
krajinách vrátane Slovenska. Zameriava sa na pracovné prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú
životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie mimovládnych
organizácií verejnosťou.
Pri vypracovávaní indexu sa ukázalo, že finančná udržateľnosť neziskoviek sa v roku 2012 opäť
mierne zhoršila. Najväčšiu neistotu organizáciám spôsobovalo znižovanie 2 % dane z príjmov, na
ktoré sú mnohé z nich odkázané. Významnú podporu pre mimovládne organizácie predstavujú aj
zahraničné zdroje, ktoré však prichádzajú nárazovo a nepredstavujú pre ne systémový zdroj podpory.
Navyše, každý rok klesajú. Situácia sa zhoršovala aj v terénnych sociálnych službách, najmä
v menších obciach. Nedošlo ani k zrovnoprávneniu financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Mierne sa zlepšila obhajoba záujmov mimovládnych organizácií. Vláda SR ponechala funkciu
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorému sa podarilo zabezpečiť kontinuitu
s novou vládou pri napĺňaní koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

Vznikla Asociácia firemných nadácií ASFIN
Osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou Pontis
a Centrom pre filantropiu založilo v roku 2013 spoločnú Asociáciu firemných nadácií (ASFIN).
Chcú zlepšovať štandard etiky a transparentnosti vo firemnom darcovstve i zväčšovať
efektívnosť využívania 2 % z dane. Firemné nadácie a nadačné fondy sú zdravou súčasťou spoločnosti.
Navyšujú verejné zdroje a pomáhajú dobrým veciam okolo nás. Ak by tu neboli, negatívne by to
pocítilo množstvo chorých a odkázaných ľudí, mali by sme škaredšie okolie, menej detských ihrísk či
športovísk, chátrajúce školy. Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám
prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Zhruba tretina týchto prostriedkov
prechádza cez firemné nadácie a nadačné fondy a tvorí dôležitú časť ich zdrojov. Tieto prostriedky
tu nekončia, ale sú ďalej grantované v prospech rôznych dobročinných účelov. V čase, keď výnosy z
2% z dane kontinuálne klesajú, si chcú členovia asociácie vzájomne vymieňať skúsenosti a využívať ich
ešte efektívnejšie.
Asociáciu tvoria Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia VÚB, Nadácia
Tesco spolu s nadačnými fondmi Slovenských elektrární, Telekomu a ZSE v Nadácii Pontis. Spojili sa,
aby mohli rozvíjať darcovstvo na Slovensku a spolupracovať na kultivácii komunity firemných nadácií.
Záleží im na udržaní dôvery v unikátny mechanizmus asignovania podielu dane firmami. Asociácia
preto prijala aj etický kódex, ktoré sa všetci jej členovia rozhodli dodržiavať.

Firmy vedieme k zodpovednému podnikaniu
Nadácia Pontis už niekoľko rokov vedie firmy k tomu, aby na Slovensku podnikali zodpovedne. Našou
snahou je presvedčiť nielen ľudí z firiem, ale aj verejnosť o tom, že etický a férový prístup v podnikaní
je dôležitý a prospešný pre celú spoločnosť. Okrem toho, že zodpovedné podnikanie prispieva k trvalo
udržateľnému rozvoju komunít a krajiny, znižuje firme náklady, posilňuje dôveru zákazníkov a zvyšuje
jej zisk. Zodpovedné podnikanie pomáha tiež udržiavať legitimitu a zvyšuje príťažlivosť firmy pre
potenciálnych zamestnancov aj investorov.
Zorganizovali sme viacero odborných podujatí na CSR témy a už trinástykrát sme rozdali ocenenia Via
Bona Slovakia za najlepšie a inšpiratívne projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej
filantropie.
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Základné pravidlá zodpovedného podnikania sú tieto:
1. Podnikať eticky a transparentne.
2. Viesť dialóg, komunikovať a reportovať nielen o finančných aktivitách firmy, ale aj o aktivitách,
ktoré majú vplyv na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu oblasť.
3. Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.
4. Poskytovať vzdelávanie a rozvoj zamestnancom.
5. Dbať na diverzitu a nediskrimináciu na pracovisku.
6. Minimalizovať dopady podnikania na životné prostredie.
7. Analyzovať a znižovať emisie CO2 vzhľadom na klimatickú zmenu.
8. Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzkovaní budov a separovať odpad.
9. Budovať partnerstvo, rozširovať princípy zodpovednosti na dodávateľov.
10. Podporovať komunitu a firemné dobrovoľníctvo.
Aj my v nadácii Pontis sa nimi inšpirujeme a dodržiavame ich v našej nadačnej činnosti.
Princípy zodpovedného podnikania na Slovensku presadzuje aj neformálne združenie firiem Business
Leaders Forum, ku ktorému minulý rok pribudli aj spoločnosti Tatra banka, Bayer a Dalkia. Členovia
Business Leaders Forum aj v roku 2013 organizovali pravidelné stretnutia, na ktorých zdieľali svoje
skúsenosti v rôznych oblastiach. Embraco Slovakia sa napríklad podelilo s témou Zodpovedné
prepúšťanie, T-Systems Slovakia zasa prezentovalo inovatívne riešenia voči zamestnancom.
Stratégiou združenia je zavádzať princípy zodpovednosti dovnútra firiem a zvyšovať ich odbornosť
v špecifikovaných témach v oblastiach ľudských zdrojov, pôsobenia na trhu, ochrane životného
prostredia. Venujú sa im na špecializovaných jesenných seminároch a skúsenosti si vymieňajú na
workshopoch. Ich výsledkom sú i odporúčania, ktoré môžu uplatniť pri riešení v daných firmách.
Zamerali sme sa na aktívne starnutie v práci
Jeden z workshopov sa týkal aktívneho starnutia v práci. Obyvateľstvo na Slovensku starne. Za pár
desiatok rokov bude v dôsledku tohto trendu chýbať na našom pracovnom trhu až 21% pracovnej sily.
HR manažéri z 9 členských firiem: Embraco Slovakia, HP Slovakia, Heineken Slovensko, Pfizer,
Slovalco, Slovak Telekom, T-Systems Slovakia, VÚB banka a VSE si vymenili praktické skúsenosti,
a inšpirovali sa, ako podporiť zamestnávanie starších a sformulovali odporúčania pre ostatné firmy.
Garantkou témy bola Monika Tajblik Löfflerová zo spoločnosti VSE. Podpora zdravia na pracovisku i
mimo neho, flexibilné možnosti práce, ale aj vytváranie vekovo zmiešaných tímov. To sú základné
odporúčania pre firmy, ktoré chcú motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v
pracovnom živote. Vďaka správnej stratégii „age managementu“ môže firma profitovať z výhod, ktoré
jej prinášajú starší zamestnanci – svojimi skúsenosťami, schopnosťami riešiť konflikty, či motiváciou a
zodpovedným prístupom k práci, ktoré sú najvyššie okolo 50. roku života.
Worklife-balance sa stáva dôležitou témou
Jesenný seminár venujúci sa vyváženému súkromnému a pracovnému času zamestnancov bol určený
predovšetkým HR manažérom firiem. Stredoslovenská energetika, Microsoft Slovakia, Hewlett Packard Slovakia, NESS KDC, Mondi SCP a Tatra banka na ňom prezentovali konkrétne aktivity, ktoré
vo firmách v tejto oblasti robia. Na seminári nechýbala ani Danielle Hartmann, riaditeľka pre
korporátne partnerstvá v Boston College Center for Work & Family. Hovorila aj o tom, že ak
zamestnancom dáme voľnosť v práci, tí pracujú inak a lepšie. Ich manažéri kladú dôraz na výsledky
práce a nie na miesto a čas, v rámci ktorého na svojich projektoch robia.
Firmy berú ohľad na životné prostredie
Ekologické riešenia pri prevádzke budov sú často prvým krokom v rámci environmentálnej stratégie
firmy. Manažéri pre životné prostredie zo 7 členských firiem, Embraco Slovakia, Johnson Controls
Intl, Hewlett Packard Slovakia, Philip Morris Slovakia, Pfizer, Slovalco a ZSE, si vymenili praktické
skúsenosti, ako dosiahnuť ekologickú aj ekonomickú efektívnosť a sformulovali odporúčania pre
ostatné firmy.
Garantkou témy bola Viera Somorová, prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu.
Lídri v zodpovednom podnikaní radia prispôsobiť kúrenie a klimatizáciu harmonogramu zamestnancov,
využívať svetelné a pohybové senzory pri osvetlení pracoviska a už pri nákupe tovarov a vybavenia
kancelárií myslieť na to, ako minimalizovať tvorbu odpadu.
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Zodpovední dodávatelia sú pre firmy prínosom
Mať zodpovedných dodávateľov nie je len otázkou hodnôt odberateľskej firmy. Manažéri nákupu a
obstarávania z 9 členských firiem, Johnson Controls Intl, Orange Slovensko, Pfizer, Slovenské
elektrárne, Slovak Telekom, Tatra banka, U. S. Steel Košice, VSE a ZSE, diskutovali o základných
princípoch riadenia zodpovedného dodávateľského reťazca a sformulovali ich ako odporúčania pre
ostatné firmy.
Garantom témy bol Miloš Olejník zo Slovenských elektrární. Zahrnutím sociálnych a
environmentálnych aspektov do svojich požiadaviek nákupu firmy získavajú viacero výhod – lepšie
manažujú riziká, ktoré môžu byť reputačné, právne aj prevádzkové. CSR kritériá by preto mali mať
dôležité miesto popri iných kritériách pri výbere a hodnotení dodávateľov. Dôležitá je aj
transparentnosť a obojstranná otvorenosť, dialóg s dodávateľmi ako partnermi i vzdelávanie a
spolupráca v oblasti CSR – to sú základné odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní.
Praktické informácie k role oddelení obstarávania vo firmách, prístupe k dodávateľom, podnety na
riadenie trvalej udržateľnosti v dodávateľskom reťazci aj networking s odborníkmi z praxe ocenili
manažéri obstarávania aj na jesennom seminári, ktorý pokračoval témou zodpovedného nákupu.
Seminár viedla Laura Taal z holandskej centrály Heineken. Podujatie sa konalo s podporou a za
osobnej účasti holandského veľvyslanca na Slovensku, Richarda Van Rijssena. Najlepšie príklady zo
Slovenska prezentovali predstavitelia členských firiem Skanska, Johnson Controls Intl. a Embraco
Slovakia. Na seminári sa stretlo vyše 60 účastníkov.
Týždeň alternatívnej dopravy
V septembri sa opäť uskutočnil Európsky týždeň mobility, ktorý sa venoval udržateľnej doprave. Pri
jeho príprave sme spolupracovali s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Na Deň bez áut, 22.
septembra, Business Leaders Forum v spolupráci s Bratislava In-line a Cyklokoalíciou usporiadalo
tradičnú večernú cyklojazdu mestom.
V tejto téme sme pokračovali aj prostredníctvom seminára Podpora nemotorovej a nízko-emisnej
dopravy. Prednášať prišli odborníci na udržateľnú a alternatívnu dopravu z Nemecka - Michael GlotzRichter a Bonnie Fenton. Na podujatí venovanom otázkam, prečo by mala firma zefektívniť
manažment svojho vozového parku a ako môže motivovať zamestnancov k využívaniu alternatívnych
foriem dopravy, sa zúčastnilo 28 predstaviteľov členských aj nečlenských firiem.
Medzinárodná konferencia o zodpovednom podnikaní prerástla do summitu
Zorganizovali sme najväčší CEE CSR Summit v strednej a východnej Európe. Na májovom
podujatí sa zišlo 150 účastníkov a 29 rečníkov z 9 krajín. V paneloch Udržateľnosť v 21. storočí a
Zodpovedné značky sú úspešnejšie vystúpili top experti na CSR témy z Veľkej Británie, Mallen Baker,
Toby Webb a Ed Gillespie.
O svoje skúsenosti sa podelili predstavitelia firiem zo strednej a východnej Európy. Témou bolo
aj reportovanie podľa GRI G4 a uskutočnili sme hlasovanie o najlepší stredoeurópsky report
zodpovedného podnikania.
Druhou časťou podujatia boli sekcie venované témam Zamestnanci, Životné prostredie a Finančné
vzdelávanie. Prvýkrát mohli členovia Business Leaders Forum využiť možnosť exkluzívnej konzultácie
na tému komunikácia zodpovedného podnikania. S Edom Gillespiem z londýnskej agentúry Futerra sa
stretli predstavitelia firiem Embraco Slovakia, Provident, HEINEKEN Slovensko a Slovenské elektrárne.
Týždeň zodpovedného podnikania prvýkrát pre verejnosť
Pri príležitosti CEE CSR summitu sa uskutočnil od pondelka 27. mája do piatka 31. mája rýchlokurz
zodpovedného podnikania, premietania dokumentárnych filmov a neformálne diskusie moderované
Jurajom Kušnierikom z časopisu .týždeň. Celý týždeň prebiehal v bratislavskom The Spot.
Diskutovať s verejnosťou o tom, či CSR nie je len PR v ružovom a či je možná zodpovednosť s
nezodpovednými produktmi prišli aj zástupcovia členských firiem Embraco Slovakia, Slovenské
elektrárne, Provident a Heineken Slovensko.
Ľudia si zodpovedné podnikanie spájajú s poctivosťou
Verejnosť na Slovensku si zodpovedné podnikanie najviac spája s poctivosťou a s férovým prístupom k
zamestnancom. Vyplynulo to z reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu Business Leaders
Forum, ktorý bol realizovaný agentúrou FOCUS na reprezentatívnej vzorke 1 028 dospelých obyvateľov SR. Prieskum tiež ukázal, že povedomie Slovákov o zodpovednom podnikaní narastá
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a tretina Slovákov už bojkotovala výrobky alebo služby firmy, s aktivitami ktorej nesúhlasí. Na
zvyšovanie citlivosti obyvateľstva na témy zodpovedného podnikania poukazuje aj fakt, že oproti roku
2011 sa zvýšil záujem obyvateľstva o informácie o zodpovednom podnikaní o 17 %.
O zodpovednom podnikaní sme diskutovali aj na Pohode
Novinkou roka 2013 boli aj diskusie na témy zodpovedného podnikania zástupcov členských firiem BLF
s verejnosťou na hudobnom festivale Bažant Pohoda v Trenčíne. V stane Johnson Controls diskutovali
predstavitelia firiem ZSE, Hewlett Packard Slovakia, Bayer, Slovenské elektrárne a Johnson Controls
Intl. o tom, či zodpovedné podnikanie nie je iba fráza, a či je možný biznis bez korupcie. Téma Ako
(ne)prijať korupciu? sa preberala aj v stane Dobrá krajina za účasti predstaviteľov ZSE a Slovenských
elektrární.

Udelili sme ocenenia Via Bona Slovakia
Nadácia Pontis opäť odovzdala prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne projekty
firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Víťazi si cenu prevzali v 7
kategóriách počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal v apríli, v Refinery Galllery
v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry,
zo školstva i z médií, posudzovala 65 nominácií.
Hlavnú cenu Zodpovedná veľká firma roka 2012 za nediskriminačný a nekorupčný prístup
k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne
získala spoločnosť Embraco Slovakia. Spoločnosť je na Slovensku už 15 rokov a rovnako dlhý čas
pomáha aj regiónu Spiša, kde pôsobí. Je najväčším zamestnávateľom v regióne a významným
podporovateľom miestnej komunity. Má veľmi dobrú stratégiu v oblasti spoločenskej zodpovednosti
a všetky jej aktivity sú zamerané na to, aby z nich benefitovali nielen zamestnanci, ale aj komunita v
regióne.
Hlavnú cenu Zodpovedná malá / stredná firma roka 2012 získala spoločnosť ABB, ktorá sa
intenzívne venuje etike v podnikaní, ochrane zdravia zamestnancov, životnému prostrediu a spolupracuje s miestnymi komunitami cez neziskové organizácie. Firma verí, že svet technológií by mal ísť
zelenšou cestou a snažiť sa zachovať si ľudskú tvár.
V tejto kategórii hodnotiaca komisia udelila aj Čestné uznanie Agentúre Manna za inšpiratívny
prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí. Agentúra Manna má štatút chránenej dielne.
Venuje sa výrobe a predaju cukrárenských výrobkov, bio a fair trade produktov a od tohto roku aj
príprave bezlepkovej stravy. Má 3 vlastné cafeterie a zamestnáva 50 percent zamestnancov so
zdravotným postihnutím z celkového počtu 20 zamestnancov.
Zelená cena minulý rok nemala svojho víťaza. Čestné uznanie v tejto kategórii však získala
spoločnosť Kosit za komplexný a trvalo udržateľný prístup k zhodnocovaniu odpadu a za snahu o čo
najefektívnejšie spracovanie odpadu. Spoločnosť zrekonštruovala a zmodernizovala spaľovňu v Košiciach. V blízkom okolí mesta nie je žiadne zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktoré
by dokázalo ponúknuť reálnu alternatívu pre odpad z mesta. Významným prínosom je zvýšenie
energetického zhodnotenia odpadov, keďže okrem tepla pre vykurovanie bude spaľovňa vyrábať
takzvanú zelenú obnoviteľnú elektrickú energiu. Investícia prinesie bezpečnosť a stabilitu prevádzky,
ako aj nižšie náklady na údržbu celého zariadenia. Dokončená by mala byť tento rok.
V kategórii Skvelý zamestnávateľ získala ocenenie spoločnosť Mondi SCP za projekt Tri generácie,
ktorý predstavuje ucelený systém výhod nielen pre zamestnancov a ich rodiny, ale aj pre bývalých
zamestnancov a komunitu v Ružomberku. Spoločnosť, ktorá je známa výrobou papiera a celulózy na
Slovensku, si uvedomuje, že zamestnanci sú základným kľúčom k úspechu a firemnej výkonnosti.
Preto im vytvárajú podmienky, ktoré ľudí motivujú k vysokým profesionálnym výkonom. Zároveň
zohľadňuje fakt, že zamestnanci žijú v rodine. Aj preto je časť jej aktivít orientovaná na deti, študentov
a rodinných príslušníkov. Nezabúda však ani na seniorov.
V kategórii Skvelý zamestnávateľ si odniesla Čestné uznanie aj spoločnosť T-Systems Slovakia za
podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov a work life coaching. Okrem práce z domu
má každý k dispozícii osobného konzultanta. Formou osobných rozhovorov zamestnanec môže hľadať
riešenia na problémy súvisiace s prácou, súkromným životom, rodinou či právnymi alebo finančnými
záležitosťami. Projekt T-Galery umožňuje kolegom v práci prezentovať vlastné umelecké diela. Vo firme
vznikla aj hudobná skupina T-Band, ktorú tvorí 22 zamestnancov.
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Prozákazníckou firmou roka 2012 sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za projekt Potraviny domov.
Ide o inovatívnu službu, prostredníctvom ktorej si ľudia môžu objednávať tovar cez e-shop. Služba je
prístupná viac ako 550-tisíc obyvateľom Bratislavy a okolitých miest. Jej cieľom je osloviť zákazníkov,
ktorí z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu navštíviť kamennú predajňu a priniesť nákup až domov.
Tesco ponúka túto službu rodinám s malými deťmi, zákazníkom bez auta alebo ľuďom, ktorí bývajú
v domoch bez výťahu. Dáva možnosť nakupovať aj ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým alebo
seniorom, ktorí majú sťažené možnosti pohybu, prípadne nosenia ťažkých bremien.
V oblasti firemnej filantropie Nadácia Pontis ocenila tri firmy. Podporovateľom dobrovoľníctva sa
stala spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá má svoj dobrovoľnícky tím z radov zamestnancov.
Dobrovoľníctvo vo firme podporuje aj manažment. Zamestnanci sú tak presvedčení o význame
projektov a ich dôležitosti pre región, že obetujú aj svoj čas mimo zamestnania. Tím dobrovoľníkov
z Embraca dlhodobo spolupracuje so Združením Spišiačik - združením rodičov a priateľov diabetických
detí, pre ktoré organizujú Dia leto, spoločne upravili areál ZOO v Spišskej Novej Vsi a zapojili sa aj do
čistenia Slovenského raja.
Ocenenie Dobrý partner komunity si za originálny projekt Veselé zúbky odniesla spoločnosť
drogerie markt. Spoločnosť v rámci sociálnej kampane učila deti a ich rodičov, ako si správne čistiť
zuby. Až 60 percent predškolákov na Slovensku už malo opravovaný chrup kvôli kazu, stav detských
chrupov na Slovensku je alarmujúci. Na kampaň reagovalo takmer 40-tisíc detí. Zamestnanci dm
drogerie markt vytvorili spolu so známymi osobnosťami zúbkové hliadky a urobili až 300 výjazdov do
materských škôl po celom Slovensku, kde deti učili ako si správne čistiť zuby.
Dve firmy zastupovali Slovensko v Bruseli na European CSR Award
Nadácia Pontis počas galavečera vyhlásila aj 2 spoločnosti, ktoré Slovensko zastupovali na European
CSR Award v Bruseli. V kategórii Partnerstvá veľkých firiem postúpili Slovenské elektrárne za
dlhoročnú podporu riešenia témy bezdomovectva na Slovensku. Okrem organizácie Depaul Slovensko,
ktorá prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova, podporujú aj Divadlo bez domova
a občianske združenie Proti prúdu, ktoré vydáva pouličný časopis Nota Bene.
V kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem postupuje firma SK_NIC s projektom Ľudia ľuďom,
ktorý vytvorila spoločne s Centrom pre filantropiu. Ide o portál, cez ktorý môžu darcovia podporovať
ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.
O víťazoch Via Bona Slovakia rozhodovala nezávislá komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zodpovedná veľká firma - Ján Bača, Andrea Danihelová, Braňo Jakabovič, Lucia Muthová, Táňa
Švrčková
Zodpovedná malá/stredná firma - Simona Bubánová, Gabriela Dubcová, Richard Jajcay, Martin
Macharík, Martin Štrba
Zelená firma roka - Andrej Kovarík, Marcel Lauko, Peter Robl
Skvelý zamestnávateľ - Stanislav Antoš, Marta Kahancová, Lívia Osvaldová
Prozákaznícka firma - Radoslav Derka, Milan Mokráň, Juraj Porubský
Dobrý partner komunity - Daniela Danihelová, Viera Dubačová, Martin Mazag, Daniela
Olejárová, Ján Orlovský, Ján Pallo
Podporovateľ dobrovoľníctva - Martina Bálint, Monika Bandurová, Juraj Bobula, Dagmar Šťastná
European CSR Award - Daniela Danihelová, Gabriela Dubcová, Juraj Porubský, Táňa Švrčková,
Filip Vagač

Via Bona Slovakia minulý rok podporila Tatra banka, Slovak Telekom, ZSE, VSE. Mediálnymi partnermi
boli Hospodárske noviny, Forbes a TASR.

Rozvíjame pro bono služby a podporujeme firmy
v dobrovoľníctve
Firmy na Slovensku nepomáhajú neziskovým organizáciám a okolitej komunite len formou peňažných
darov. Čoraz viac podporujú zapájanie svojich zamestnancov do dobrovoľníctva a poskytovania
bezplatných pro bono služieb odovzdávaním svojich skúseností a vedomostí. Viaceré z nich vítajú
dobrovoľnícku skúsenosť už aj v životopisoch uchádzačov o zamestnanie. Pri dobrovoľníctve totiž
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človek prejavuje a rozvíja svoju proaktivitu, tímové fungovanie, zvládanie náročných situácií, toleranciu
či motiváciu druhých.
Mnohé firmy na Slovensku dokonca podpísali iniciatívu Prihlásenie sa k dobrovoľníctvu, ktorej
zámerom je uznanie dobrovoľníckej skúsenosti pri prijímaní nových uchádzačov do zamestnania. Medzi
ne patria: Allen & Overy, Allianz - Slovenská poisťovňa, Asseco Central Europe, AT&T, AXA, Bayer, BMB
Leitner, Citi, Dalkia, DELL, DHL Logistics, ENVI-PAK, Generali Slovensko poisťovňa, Grafton
Recruitment Slovakia, Heineken, Hewlett Packard Slovakia, Hillbridges, Honeywell, IBM Slovensko, ING
Banka, Johnson Controls, Kia Motor Slovakia, KPMG, Lenovo, Philip Morris Slovakia,
PriceWaterHouseCoopers, SAS Slovakia, Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Telekom, Slovnaft, TSystems Slovakia, Západoslovenská energetika, White & Case.

Podujatie Naše Mesto malo rekordnú účasť
Viac ako 6 000 dobrovoľníkov v piatok 15. júna a v sobotu 16. júna pomáhalo v 11 slovenských
mestách počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe Naše
Mesto. Sami si mohli vybrať z 500 rôznych aktivít, ktoré navrhlo takmer 200 neziskových organizácií,
škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí.
11 miest a 7 obcí za dva dni
Okrem hlavného mesta sa do podujatia zapojili dobrovoľníci z Trnavy, Galanty, Serede, Šale,
Partizánskeho, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Popradu, Košíc a zo Spišskej Novej Vsi.
Bratislavskí dobrovoľníci v gumákoch čistili koryto rieky Vydrica, ale aj vody Malého Dunaja na člnkoch.
Najviac dobrovoľníkov na jednom mieste bolo na železničnej stanici Bratislava - Filiálka. Ide o starú
vlakovú stanicu, z ktorej sa časom stala čierna skládka. Nechýbali ani v Devínskej Novej Vsi, ktorú
postihli pred rokom povodne.
Novinkou tohto roka bolo, že dobrovoľníci pomáhali aj pri záchrane 9 hradných zrúcanín po celom
Slovensku. Dobrovoľníci v Galante napríklad obnovili mestský amfiteáter, v blízkych obciach vyčistili
detské ihriská, miestny cintorín a v Palárikove natreli drevené konštrukcie v parku. Nechýbali ani
aktivity v Tatrách. Dobrovoľníci pomáhali pri odstraňovaní následkov veternej kalamity a pri
rekonštrukčných prácach v galérii Encián na Skalnatom plese.
Pomáhali aj generálni riaditelia
K dobrovoľníkom sa pridali aj generálni riaditelia zapojených firiem. V Pečnianskom lese v bratislavskej
Petržalke čistili vodou zaplavený bunker BS 4, ktorý je v správe Múzea petržalského opevnenia.
Bunker postavili v 30. rokoch ako súčasť československej pohraničnej línie.
Podujatie firemného dobrovoľníctva každoročne organizuje Nadácia Pontis spolu so skupinou
firiem Engage. Zapojilo sa do neho 80 spoločností (z toho 19 členov BLF), ktoré umožnili svojim
zamestnancom ovplyvniť to, ako vyzerá mesto, v ktorom žijú a pracujú.

Boli sme aj pri individuálnych dobrovoľníckych programoch
EY dobrovoľnícky deň
Takmer 140 zamestnancov zo spoločnosti EY sa v roku 2013 zapojilo do 6. ročníka dobrovoľníckeho
dňa EY Community Day, v rámci ktorého pomohli 7 neziskovým organizáciám. Spoločne
odpracovali viac ako 800 hodín. Podujatie, ktoré spoločnosť EY organizuje v spolupráci s Nadáciou
Pontis, má už silnú tradíciu. Počet záujemcov o dobrovoľníctvo každý rok rastie.
Dobrovoľníci spoločne vyčistili Starú tržnicu v centre Bratislavy od odpadu, skrášlili záhradu v Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vzali 31 seniorov z Domova jesene života v Bratislave do
botanickej záhrady, na člnkoch vyzbierali 2,5 kubíkov odpadu z brehov Malého Dunaja, upravovali
Horský park a vyčistili koterce v útulku Slobody zvierat.
HP sa venuje seniorom v rámci programu HP Elderly
Nadácia Pontis sa koordinačne podieľa aj na dobrovoľníckom programe zamestnancov Hewlett
Packard Slovakia s názvom HP Elderly. V rámci neho zamestnanci HP od roku 2012 pravidelne
venujú svoj čas a seniorom z Domova sociálnych služieb v Rači.
V roku 2013 sme s dobrovoľníkmi zorganizovali 10 zážitkových podujatí pre seniorov. Spoločne piekli
veľkonočné a vianočné koláče, chodili na prechádzky po starom meste s historickou prehliadkou,
navštívili divadlo a galériu, sprevádzali ich na výlete loďou na Devín.
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Zamestnancov HP vedieme k tomu, aby pomáhali seniorom oživiť ich každodenný život v zariadení.
Mnohí z nich sú imobilní a izolovaní od spoločnosti. Bez pomoci dobrovoľníkov by sa len ťažko mohli
dostať na rôzne podujatia a navštíviť známe miesta.
Dobrovoľnícky z Poisťovne Slovenskej sporiteľne pomáhajú v krízovom centre
Firemní dobrovoľníci z Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa v dlhodobom filantropickom programe
Lepší život v spolupráci s Nadáciou Pontis venujú osamelým a týraným ženám a ich deťom
v krízovom centre a detskom domove Brána do života a tiež mladým ľuďom v zlej sociálnej situácii,
ktorí žijú v krízovom stredisku Dom - Brána do života v Bratislavskej Petržalke.
Zamestnanci poisťovne spolu s klientami z centra minulý rok spoločne maľovali veľkonočné vajíčka,
zažili skupinovú bubnovačku na afrických bubnoch a perkusiách, navštívili Detské interaktívne
múzeum, divadlo a spolu oslávili Vianoce.
Pre 20 mladých dospelých tiež uskutočnili vzdelávací program pre zvýšenie ich finančnej gramotnosti
pod názvom Spornička do života. Učili ich, ako si založiť účet, pomáhali im zorientovať sa v bankových
produktoch a sporeniach, pripravovali ich na pohovor do zamestnania. Súčasťou programu bol
aj sporiaci motivačný program, v rámci ktorého si mladí pravidelne odkladali peniaze a učili sa vytvárať
životnú finančnú rezervu.

Ľudia z biznisu pomáhajú hlavou
Organizácie dnes čelia mimoriadnym výzvam a každodennej realite náročných manažérskych úloh. Na
rozdiel od firiem však často nemajú dostatok ľudí či odborných kapacít v konkrétnych oblastiach. Majú
na starosti viaceré úlohy súčasne, nemôžu si dovoliť zamestnať či zaplatiť odborníkov.
Väčšina neziskových organizácií, ktoré riešia sociálne problémy, nemá prístup k profesionálnym
službám v oblasti marketingu, počítačových zručností a IT, manažmentu, ľudských zdrojov a iných,
ktoré potrebujú pre efektívnejšie napĺňanie svojho poslania. V programe Hlavy pomáhajú spájame
dobrovoľníkov z firiem s ľuďmi z neziskových organizácií. Dobrovoľníci pomáhajú vlastnou hlavou a
odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti tam, kde to neziskové organizácie najviac potrebujú.
Minulý rok 54 dobrovoľníkov z firiem pomohlo 23 neziskovkám pri tvorbe stratégie, fundraisingu,
komunikačných tréningoch, marketingu a nastavovaní manažmentu v organizáciách.
Neziskovky by uvítali lepší prístup k pro bono službám
Na jeseň sme tiež realizovali prieskum inštitucionálnej vyspelosti mimovládnych organizácií a
ich záujme o pro bono služby. Podľa výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 59 organizácií, by
lídri neziskových organizácií najviac uvítali lepší prístup k bezplatným službám expertov a odborníkov
z firiem.
Ako najčastejšiu prioritu, potrebnú pre rozvoj organizácie, uviedli zvýšenie fundraisingových aktivít. Na
to nadväzuje posilnenie internetovej komunikácie a marketingu, tvorba nového modelu financovania,
zvyšovanie povedomia u verejnosti a IT riešenia pre lepšie vykonávanie činnosti. Zároveň sa potvrdilo,
že zmysluplné využitie dobrovoľníckej pomoci a kvalita pro bono služieb majú v neziskových
organizáciách čoraz väčšie opodstatnenie.

Advokáti bezplatne poskytovali právne poradenstvo neziskovkám
V rámci programu Advokáti Pro Bono poskytujeme bezplatné právne služby neziskovým organizáciám.
Do programu bolo minulý rok zapojených 66 advokátov a advokátskych kancelárií. Aktívne sa zapojilo
25 advokátov, ktorí sprostredkovali právne služby 22 neziskovým organizáciám. Počas roku 2013
sa nám podarilo prepojiť 4 nové dlhodobé pro bono spolupráce v oblasti ľudských práv (Liga za ľudské
práva), náhradnej rodičovskej starostlivosti (OZ Návrat) a násilia v rodinách páchaných na ženách
(Aliancia žien Slovenska) a deťoch (Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej).
Najaktívnejšou bola advokátska kancelária bnt attorneys-at-law, ktorej advokáti pomohli až piatim
neziskovkám a advokátka Eva Braxatorisová, ktorá pomohla riešiť právne problémy Lige za ľudské
práva, OZ Návrat, OZ Občan a demokracia a Organizácií muskulárnych dystrofikov.
Minulý rok sa nám podarilo prvýkrát sprostredkovať právny tréning pre ľudí z OZ Odyseus ktorí pracujú
v teréne s ľuďmi v sexbiznise a závislými od drog. Tréning viedla advokátka Tijana Ćećezová
v spolupráci s Rudolfom Cádrom, bývalým zástupcom Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Hlavným prínosom bolo posilnenie právneho povedomia ľudí zo združenia, aby dokázali prispieť k
advokácii práv žien pracujúcich na ulici, na ktorých je často páchané násilie.
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Advokáti pomáhajú riešiť situáciu ľudí bez domova
V novembri sme zorganizovali v spolupráci s OZ Vagus, OZ Proti Prúdu a DePaul Slovensko tematický
seminár pre advokátov o bezdomovectve a problémoch, ktoré bránia jeho riešeniu na Slovensku.
Hlavným zámerom stretnutia bolo iniciovanie vzniku pracovnej skupiny vybraných advokátov a troch
neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, zameranej na systémovú pomoc
v oblasti bezdomovectva. Do pracovnej skupiny, ktorá sa zameriava na systémovú pomoc ľudí bez
domova a úpravu legislatívy, sa prihlásilo päť advokátskych kancelárií - bnt attorneys-at-law, Krivak &
Company, Hillbridges, White & Case a Kinstellar.
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Podporujeme demokratizáciu a venujeme sa
rozvojovej spolupráci v zahraničí
Nadácia Pontis svoje aktivity smeruje aj do demokratizácie a rozvojovej spolupráce
v zahraničí. Realizujeme ich v spolupráci s občianskymi iniciatívami, organizáciami a think-tankami
v neslobodných, transformujúcich sa alebo rozvojových krajinách sveta. Pôsobíme na západnom
Balkáne, v Bielorusku, Moldavsku, Keni, Tunisku a od septembra aj v Rusku. Takisto sa aktívne
venujeme rozvojovému vzdelávaniu a predovšetkým študentom na univerzitách, ktoré sa zaujímajú
o tému rozvojovej spolupráce. Aj im boli určené publikácie a knihy, ktoré sme minulý rok vydávali
a bezplatne distribuovali záujemcom.
Naše projekty vychádzajú z dobrej znalosti situácie a rozsiahlych kontaktov v cieľových
krajinách. Sú odpoveďou na medzinárodnú zodpovednosť Slovenska po vstupe do Európskej únie,
NATO a OECD. V rámci projektov globálneho rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti sa
snažíme oboznámiť domácu verejnosť o situácii v našich partnerských krajinách.

Podporili sme grantistov na západnom Balkáne
Západný Balkán sa posunul bližšie k Európskej únii. Napriek dosiahnutým úspechom v oblasti reforiem,
ktoré sa uskutočnili v rámci plnenia požiadaviek vstupu týchto krajín do EÚ, má pred sebou ešte dlhú
cestu. Vo väčšine podporovaných krajín síce existuje veľa menších občianskych organizácií, ale väčšina
z nich stále nemá reálny vplyv na spoločenské problémy a nefunkčné politické systémy. Spolupráca
štátnych inštitúcií s organizáciami občianskej spoločnosti je ešte len na začiatku. Aj preto Nadácia
Pontis podporuje grantistov, ktorí sa zaoberajú rôznymi oblasťami verejného života.
Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne
Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne je zo svojej podstaty efektívnym nástrojom rozvojovej
spolupráce na sofistikovanej úrovni. Keďže ide o grantový mechanizmus, gro aktivít spočíva
v administrácii individuálnych projektov, pričom pridanú hodnotu tvoria členovia občianskej spoločnosti
krajín Západného Balkánu, ktorí najlepšie poznajú lokálne prostredie a socio-ekonomické problémy
svojej krajiny. Cieľová skupina je aktívna, angažovaná a má záujem participovať na tvorbe verejnej
politiky vo svojom sektore. Dôkazom toho je 104 žiadostí macedónskych, kosovských a srbských
organizácií o podporu zo SBPPF. Hodnotiaca komisia do užšieho výberu posunula 14 organizácií, ktoré
mali veľmi nepatrné rozdiely vo finálnom hodnotení. Druhým kolo prešlo 9 žiadateľov, ktorých sme
vyškolili a ktorým sme zabezpečili konzultácie s mentormi – expertmi na danú problematiku.
V druhom kole Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne sme podporili nasledujúce
projekty:
• Právna úprava používania jazykov národnostných menšín a jej realizácia. Nástroje pre efektívne
využívanie - Institute for Democracy SOCIETAS CIVILIS Skopje (Macedónsko)
• Za transparentné územné plánovanie - Mikro Art (Srbsko)
• Začlenenie menšín do kosovských bezpečnostných agentúr - Kosovo Center for Security Studies
• Koľko znečisťovateľ skutočne platí v Macedónsku? - Citizens Association Front 2142 (Macedónsko)
• Dobrá správa vecí verejných cez väčšiu fiškálnu transparentnosť - Center for Economic Analyses –
CEA (Macedónsko)
• Nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách - NGO Roma Resource (Macedónsko)
• Nepriame následky konfliktu v roku 1999 na domáce násilie predčasné ukončenie školskej
dochádzky - Center for Research, Documentation and Publication (Kosovo)
• Dobrá správa vecí verejných v energetickom a bezpečnostnom sektore - Analytica Think Tank
(Macedónsko)
• Rastúce využite vládnych webstránok ako nástroj transparentnosti, zodpovednosti a elektronickej
účasti spoločnosti na verejnom živote - Metamorphosis (Macedónsko)

V Rusku podporujeme mimovládne organizácie
V septembri sme začali s realizáciou projektu, ktorého úlohou je posilniť inštitucionálne a manažérske
kapacity vybraných lokálnych mimovládnych organizácií, ktoré sú lídrami v občianskej spoločnosti v
Rusku. Program budovania kapacít sa zameriava najmä na budovanie špecifických schopností v oblasti
advokácie a verejnej politiky s cieľom vytvoriť dialóg so zainteresovanými stranami a predstaviteľmi
spoločnosti. Zároveň chceme podporovať inovatívne nápady a dialóg s verejnosťou, ktorý upriami
pozornosť a pomôže riešiť najnaliehavejšie spoločenské problémy.
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Pomoc smerovala aj pre Bielorusko
Bielorusko čelí mnohým politickým a ekonomickým problémom. Ich korene ležia ešte vo volebnej
kampani z decembra 2010 a v jej politických a ekonomických dôsledkoch, ktoré viedli k vážnej
finančnej kríze so značne pesimistickou prognózou a sú skutočnou výzvou pre stabilitu krajiny. Od roku
2003 pomáhame domácej bieloruskej expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu.
Pomoc bieloruskej analytickej komunite
Nadácia Pontis sa aj minulý rok venovala analytikom v Bielorusku, ktorí sa snažia o zapojenie do
riešenia problémov verejnej politiky. Prostredníctvom Fondu pre verejnú politiku v Bielorusku, na
ktorom spolupracujeme s Bieloruským inštitútom pre strategické štúdie, sa snažíme o verejný dialóg
občianskej spoločnosti v Bielorusku.
Prostredníctvom malých grantov pomáhame miestnym iniciatívam v oblasti verejnej politiky. Naším
cieľom je vytvárať príležitosti pre odbornú verejnosť, aby mohli diskutovať o trendoch vo vývoji v
Bielorusku a tiež navrhovať riešenia strategických sektorálnych politík. Minulý rok sme sa zamerali na
zhodnotenie doterajšieho pôsobenia fondu, a nastavenie nových priorít. Realizovali sme štúdiu o
advokačnom potenciále a dopade výskumu v Bielorusku a nastavili advokačné partnerstvá medzi
analytikmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa snažia aktívne vplývať na tvorbu verejnej
politiky v konkrétnych sektoroch a témach.
V nastavených partnerstvách plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, s cieľom posilniť
pozitívny dopad projektu na otváranie priestoru rozhodovania o verejnom záujme smerom k väčšej
účasti občianskej spoločnosti.
Podpora zodpovedného podnikania
Snaha Bieloruska o ekonomickú integráciu v Európe so sebou nesie aj dodržiavanie európskych
štandardov v podnikaní. Uplatnenie princípov zodpovedného podnikania sa vyžaduje od čoraz väčšieho
počtu významných firiem v Európe, ale aj od ich dodávateľov.
Aj preto sa Nadácia Pontis snaží učiť a inšpirovať bieloruských manažérov, aby ich podnikanie malo
pozitívny dopad na ich zamestnancov, životné prostredie, ale aj okolitú komunitu, v ktorej pôsobia.
Naše skúsenosti im preto odovzdávame v rámci projektu Bridging Sectors of Belarusian Society,
ktorý je podporený z prostriedkov EuropeAid a Slovak Aid. V rámci neho sme zorganizovali viaceré
tréningy pre mimovládne organizácie o spolupráci s firmami, okrúhle stoly a pracovné raňajky pre
manažérov a Fórum o firemnej filantropii v Minsku. Taktiež sme v septembri 2013 zorganizovali
študijnú cestu na Slovensko zameranú na rozvoj spolupráce mimovládnych organizácii a firiem.
Pomáhame pri modernizácii verejnej správy v Bielorusku a na Ukrajine
S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu sme v októbri minulého roka odštartovali projekt
Reforma verejnej správy v krajinách Vyšehradu: Poučenie pre Bielorusko a Ukrajinu, ktorého
cieľom je pomôcť modernizovať verejnú správu v Bielorusku a na Ukrajine. Dôraz kladieme
predovšetkým na budovanie transparentných demokratických hodnôt, zvýšenie efektivity miestnych
občianskych iniciatív a podporu väzieb Bieloruska a Ukrajiny s krajinami V4.

Náš kenský projekt sme rozšírili na 10 stredných škôl
Nadácia Pontis minulý rok ukončila v Keni svoj druhý projekt Slovensko-kenskej spolupráce pre
moderné školy. V programe soteICT sme v spolupráci s Kasigau Wildlife Trust, Slovenským centrom
cvičných firiem a firmou eTechnology pomohli rozvinúť program študentských počítačových klubov,
v ktorých žiaci každý týždeň riešia úlohy a tvoria vlastné projekty s využitím informačných
a komunikačných technológií.
V roku 2013 sme pomohli založiť na piatich školách 12 cvičných firiem, rozbehnúť ich aktivity
a spoluprácu so slovenskými školami. Nadviazali sme spoluprácu s medzinárodnou organizáciou
Practice Entreprise Network a zorganizovali študijnú cestu slovenských učiteľov do Kene a rozšírili
soteICT projekt na 5 nových škôl v okrese Taita Taveta.
Slovenské učiteľky Daniela Skladanová a Zuzana Meszárosová z Obchodnej akadémie v Leviciach
v júni vyškolili 50 kenských učiteľov v oblasti projektového vyučovania a metodológie cvičných firiem
za pomoci moderných technológií. Dobrovoľníčka Lucia Hlopková strávila mesiac na šiestich školách
a pomáhala školiť členov soteICT klubov, koordinovala fundraisingovú kampaň a pomáhala lokálnemu
partnerovi Davidovi Ogigovi z Kasigau Wildlife Trust.
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V septembri sme začali nový projekt na 10 stredných školách, ktorý má za cieľ ešte viac skvalitniť
a rozšíriť projektové vzdelávania a zlepšiť podnikateľské zručnosti žiakov. Z okresu Voi a zo značky
projektu ICT4Voi sa nám podarilo posunúť do celého okresu Taita Taveta a náš projekt sme
premenovali na soteICT, čo po svahilsky znamená každý IT.
Našou filozofiou je integrovať moderné technológie do denného fungovania školy a cez počítačové
kluby a cvičné firmy dať žiakom praktické skúsenosti v marketingu, s prezentáciou a tvorbou firemnej
značky a medzinárodnými súťažami.

Podporujeme občiansku spoločnosť v Tunisku
Tunisko prechádza dôležitými zmenami. Vznikajúca občianska spoločnosť zohráva kritickú úlohu
v tomto procese politickej transformácie. Mimovládne organizácie by mohli vyťažiť z pozitívnych i
negatívnych skúsenosti z tranzičných procesov v krajinách, ktoré taktiež prešli procesom budovania
štátnych inštitúcií, občianskej spoločnosti a mechanizmov dialógu medzi obidvoma zložkami.
Nadácia Pontis bola aktívne prítomná pri tranzičnom procese na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách,
ktoré týmto procesom prechádzajú. V rámci nášho projektu odovzdávame naše skúsenosti aj v
Tunisku. Podporujeme novovzniknuté mimovládne organizácie, ktoré presadzujú transparentnosť,
politickú zodpovednosť a boj proti korupcii. Na projektoch Budovanie partnerstiev pre demokraciu
v Tunisku I a II spolupracujeme s mladou organizáciou I Watch, ktorá sa sformovala počas revolúcie.
Minulý rok sme pre ľudí z tuniských mimovládnych organizácií zorganizovali školenia, ktoré boli zamerané na verejnú politiku, advokačné aktivity, komunikáciu s verejnosťou, s predstaviteľmi vlády či
štátnej správy. Cieľom bolo priblížiť Tunisanom ako môžu podporiť občiansku angažovanosť vo veciach
verejných a podieľať sa na budovaní demokratických inštitúcií.
V rámci projektu sa v piatich regiónoch Tuniska, i.e. Djerba, Gafsa, Medenine, Monastir a Regueb
uskutočnili advokačné kampane venujúce sa problémom, ktoré trápia ľudí daného kraja. Kampane
spojili predstaviteľov občianskej spoločnosti, vlády, médií a záujmových skupín s cieľom spoločne sa
podieľať na riešení problémov v regióne.
V októbri sa dvaja predstavitelia občianskej spoločnosti pôsobiaci v Tunisku a náš projektový partner
z Egypta zúčastnili konferencie 10 rokov pod logom SlovakAid, kde diskutovali o súčasnom stave sociopolitickej tranzície v Tunisku a Egypte, ako aj o stave občianskej spoločnosti, výzvach a príležitostiach,
ktoré pred ňou stoja.

Zorganizovali sme konferenciu k 10. výročiu založenia SlovakAid
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovala v októbri 2013 dvojdňovú medzinárodnú konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid: Vízia
rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete. Akademickú záštitu nad konferenciou prevzali aj dve
univerzity, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulta
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Cieľom konferencie bolo hovoriť o aktivitách Slovákov, ktorí pôsobia v rozvojových krajinách. Na konferencii nechýbali ľudia z mimovládnych organizácií, vládnych inštitúcií, akademici, rozvojoví a humanitárni pracovníci či dobrovoľníci. Na konferencii sa stretli všetky cieľové skupiny, aby si mohli
vymieňať svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré získali počas existencie SlovakAid a pozreli sa na ďalšie
smerovanie slovenskej rozvojovej spolupráce.
Na konferencii nechýbal eurokomisár pre rozvoj, Andris Piebalgs, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, podpredseda vlády Čiernej Hory pre ekonomiku Vujica
Lazović a prezidentka Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť Sonja Licht, ale ani kenská
ministerka zahraničných vecí Amina C. Mohamed či podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných
vecí Moldavskej republiky Nathalia Gherman. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila s finančnou
podporou UNDP.

O rozvojovej spolupráci na univerzitách
V rámci projektov Globálna univerzita a UNIDEV sme úspešne pokračovali vo vzdelávaní študentov
na univerzitách a dávali do povedomia verejnosti rôzne témy v oblasti rozvojovej spolupráce. Študenti
na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave mohli navštevovať aj novo zavedený
kurz Balkánske štúdiá.
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Pre vysokoškolákov sme zorganizovali 10 prednášok a diskusií, ktoré boli zamerané na rozvojové témy
v severnej Afrike a na integračné procesy na Balkáne. Počas nich prednášali Alexandar Jovanovski
z Macedónska a Arta Uka z Kosova, Milan Mrdja z Bosny a Hercegoviny, Djordje Todorovic a Nicole
Rowsell z Tuniska a Shareef Ghoneim z Egypta.

Víťazka súťaže o najlepšiu esej stážovala v OSN v Ženeve
Nadácia Pontis minulý rok štvrtýkrát zorganizovala súťaž o najlepšiu esej. Celkovo sa do
súťaže zapojilo 39 študentov. Viac ako polovica esejí sa venovala rozvojovému vzdelávaniu. Atraktívna
bola aj téma arabskej jari a budovania demokratickej spoločnosti v krajinách severnej Afriky.
Súťaž pravidelné láka aj slovenských študentov, ktorí študujú v zahraničí. Víťazkou súťaže sa stala
mladá študentka z Košíc Mária Sedláková, ktorá v eseji rozvíjala myšlienku zapojenia slovenského
mimovládneho sektora do predvolebnej a volebnej aktivity mladých ľudí v regióne Južného susedstva.
Hodnotiaca komisia ocenila najmä jej výbornú prácu s prameňmi a inovatívny prístup k téme.
Študentka Central European University v Budapešti sa zúčastnila 4-týždňovej stáže na Stálej misii
SR pri OSN v Ženeve, kde sa zúčastňovala zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Vďaka stáži
sa mladej Košičanke podarilo stretnúť napríklad aj s generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom.
Druhú najlepšiu esej napísala Ivana Uličná, študentka politológie na britskej University of
Huddersfield, ktorá sa venovala tej istej téme. Ivana absolvovala 3-týždennú stáž na Slovenskej
misii pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a zúčastňovala sa zasadnutí v OBSE aj OSN.
Trojtýždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave
vyhrala Diana Hulkoóvá, ktorá sa ako jediná z ocenených nevenovala arabskej jari, ale globálnemu
vzdelávaniu. Študentka Katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry Univerzity Komenského
v Bratislave vďaka absolvovaniu stáže na slovenskom ministerstve neskôr mohla tiež stážovať aj na
slovenskom zastupiteľskom úrade v Paríži.
Eseje hodnotilo 13 členov komisie, ktorú tvorili odborníci zo štátnej správy, médií, akademického
prostredia a mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú rozvojovým témam. Súťaž sme organizovali
v rámci projektu Globálna univerzita: podpora akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní ktorý
podporil SlovakAid.

Vydali sme knihy a spustili nový web o rozvojovom vzdelávaní
O naše knihy na rôzne témy rozvojovej spolupráce bol veľký záujem. Na knihu Obor a trpaslík od
Juraja Mesíka sme robili dotlač. Nechali sme ju tiež preložiť do angličtinya sprístupnili vo forme ebooku. V spolupráci s profesorom Erichom Mistríkom sme pripravili aj druhé vydanie knihy Rozvojové
vzdelávanie: Témy a metódy, ktorá zaznamenala veľmi pozitívny ohlas odbornej verejnosti. Nakúpili
sme aj 50 kníh z medzinárodnej produkcie o rozvojových témach, ktoré budeme distribuovať do piatich
vysokých škôl na Slovensku.
Všetky knihy sa nachádzajú v elektronickej knižnici Nadácie Pontis, ktorá je súčasťou nášho
rozvojového portálu. V rámci projektu UNIDEV sme vytvorili nový portál Unidev.info, ktorý bude
združovať všetky naše doterajšie elektronické výstupy v rozvojovom vzdelávaní a prepojí ich
s produkciou projektových partnerov v Írsku a na Cypre. Jeho cieľom je vytvoriť relevantný centrálny
zdroj informácií o rozvojovom vzdelávaní spolu s prístupom k odbornej literatúre ako aj k novinkám
o projekte UNIDEV.

Spolupracovali sme s akademikmi a sprostredkovali im stáže v zahraničí
Minulý rok vo svojej činnosti pokračovala aj pracovná skupina akademikov v Nadácii Pontis. Ide
o akademikov a odborníkov zo Slovenska, ktorí pracujú v oblasti rozvojových projektov u nás
a v zahraničí alebo sa o tieto témy zaujímajú. Pracovná skupina vznikla v rámci projektu Vzdelanie
prináša zmenu! v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v Poľsku a na Cypre a pokračovala tento
rok ďalej v rámci projektu UNIDEV, ktorý bol realizovaný s cyperskou NGO-SC a írskou Kimmage DSC.
Členovia pracovnej skupiny majú možnosť spolupracovať vo svojej odbornej činnosti, využívať
možnosti skvalitňovania svojho výučbového procesu prostredníctvom služieb Nadácie Pontis a aktívne
sa podieľať na vytváraní agendy rozvojového vzdelávania na Slovensku. Hoci je rozvojové
vzdelávanie na Slovensku súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci, napriek tomu u nás stále
neexistuje akreditovaný študijný odbor, ktorý by vzdelával budúcich rozvojových
pracovníkov. Jednými z mála univerzít na Slovensku, kde sa predmety v oblasti rozvojových štúdií už
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vyučujú, sú Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Vysoká škola sv. Alžbety.
Slovenská vláda v januári tohto roka prijala Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie, ktorá sa
viaže na roky 2012 až 2016. Jej cieľom je nielen dlhodobé zvyšovanie povedomia o problémoch
globálneho sveta, ale aj začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania na druhom a treťom stupni
škôl. Zavedenie samostatného študijného programu rozvojových štúdií na vysokých školách sa preto
na Slovensku javí ako dôležitý krok vpred.
V roku 2013 absolvovali dvaja akademici pracovnej skupiny stáž v popredných pracoviskách
rozvojových štúdií v Európe. Mikuláš Černota z Ekonomickej univerzity v Bratislave stážoval na
University of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies, Department of
Geographical and Historical Studies & Department of Law. Erich Mistrík z Univerzity Komenského v
Bratislave absolvoval stáž na Trinity College v Dubline. Okrem zrealizovaných stáží sme začali
s prípravami ďalších ciest pre ďalších piatich akademikov na jar 2014 a na terénnu cestu do Libérie
v roku 2014.
Pracovnú skupinu akademikov tvorili:
Jaroslav Baran, PhD. študent, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martina Bolečeková, odborná asistentka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Radoslava Brhlíková, odborná asistentka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Michal Cenker, Nadácia Pontis, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
Mikuláš Černota, PhD. študent, Ekonomická univerzita v Bratislave
Daniela Drobná, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zuzana Gallayová, Technická univerzita Zvolen
Ondrej Gažovič, Univerzita Komenského v Bratislave
Eva Godovičová, PhD. študentka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Elena Horská, Poľnohospodárska univerzita Nitra
Michaela Chládeková, Univerzita Komenského Bratislava
Juraj Jančovič, odborný asistent, Trnavská univerzita v Trnave
Lenka Jančovičová, odborná asistentka, Trnavská univerzita
Lucia Karamášová, odborná asistentka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katarína Kurčíková, odborná asistentka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Boris Mattoš, odborný asistent, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Erich Mistík, Univerzita Komenského Bratislava
Lucia Mokrá, Univerzita Komenského Bratislava
Anna Mravcová, Poľnohospodárska univerzita Nitra
Nataša Ondrušková, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Profant, PhD. študent, Universität Wien
Ivana Raslavská, Nadácia Pontis (externe Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Paneurópska vysoká škola v Bratislave)
Eva Svitačová, Poľnohospodárska univerzita Nitra
Andrea Uherková, Technická univerzita Zvolen
Dáša Vargová, Univerzita Komenského Bratislava
Andrea Zacharová, Technická univerzita Zvolen
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FINANČNÁ SPRÁVA

SÚVAHA k 31. 12. 2013
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
SPOLU
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ
1. MAJETOK
Softvér
Obstaranie
dlhod.nehm.majetku
2. DLHODOBÝ HMOTNÝ
MAJETOK
Stavby

(v Eur)

Brutto

Korekcia

Netto

556 521,82

190 413,07

366 108,75

375 675

83 897,00

35 896,02

48 000,98

51 011

83 897,00

35 896,02

48 000,98

-

-

-

6 246

472 624,82

154 517,05

318 107,77

324 664,00

385 740,35

80 362,58

305 377,77

324 664

-

-

Stroje, prístroje a zariadenia
16 922,13

16 922,13

-

-

Drobný dlhodobý hmotný
majetok

57 232,34

57 232,34

-

-

Obstaranie dlhod.hmotného
majetku

12 730,00

-

12 730,00

-

3 889 484,73

846,00

3 888 638,73

2 904 245

721 949,77

846,00

721 103,77

112 134

17 125,71

17 125,71

16 349

Ostatné pohľadávky

697 743,55

697 743,55

94 954

Daňové pohľadávky

3 801,96

3 801,96

-

Iné pohľadávky

3 278,55

846,00

2 432,55

831

3 167 534,96

-

3 167 534,96

2 792 111

1 120,56

1 120,56

3 537

3 166 414,40

3 166 414,40

2 788 574

23 556,65

23 556,65

90 054

23 556,65

23 556,65

57 324

-

-

32 730

4 278 304,13

3 369 974

3. KRÁTKODOBÉ
POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného
styku

FINANČNÝ MAJETOK
Pokladnica
Bankové účty

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
SPOLU
1.

44 765

Dopravné prostriedky

B. OBEŽNÝ MAJETOK

4.

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

MAJETOK celkom

4 469 563,20

191 259,07
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SÚVAHA k 31. 12. 2013

A. VLASTNÉ ZDROJE
KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

Imanie a Fondy
organizácie
Základné imanie

Fondy tvorené podľa
osob. predpisu
2. Fondy účtovnej jednotky
ostatné
Ostatné fondy

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie

Strana pasív
a

(v Eur)

Brutto

Korekcia

Netto

6

2 688 077,44

-

2 688 077,44

2 390 342

2 651 433,46

-

2 651 433,46

2 354 353

155 027,67

-

155 027,67

155 028

2 496 405,79

-

2 496 405,79

2 199 325

-

-

-

-

-

40 105

-

Výsledok hospodárenia
3. min.rokov

35 989,01

-

35 989,01

Výsledok hospodárenia
4. za účtovné obdobie

654,97

-

654,97

110 484,23

-

110 484,23

123 721

6 233,72

-

6 233,72

4 299

6 233,72

-

6 233,72

4 299

647,55

-

647,55

769

647,55

-

647,55

769

103 596,48

-

103 596,48

118 653

93 767,46

-

93 767,46

106 761

7 500,00

-

7 500,00

891

-

-

-

5 389

2 329,02

-

2 329,02

5 612

Ostatné záväzky
(379AÚ+373AÚ+954AÚ
+959AÚ)

-

-

-

BANKOVÉ VÝPOMOCI
A PÔŽIČKY

6,48

-

-

-

-

-

-

-

6,48

-

-

-

1 479 742,46

-

1 479 742,46

855 911

1 479 742,46

-

1 479 742,46

855 911

4 278 304,13

-

4 278 304,13

3 369 974

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1. REZERVY ZÁKONNÉ
Krátkodobé zákonné
rezervy
2.

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Sociálny fond

3. KRÁTKODOBÉ
ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného
styku
Záväzky voči
zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami
soc. zabezpeč.
Daňové záväzky

4.

Dlhodobé bankové
úvery
Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
SPOLU
1.
Výnosy budúcich období
PASÍVA celkom

-

4 116
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31. 12. 2013

(v eur)

Činnosť

Číslo
účtu

Náklady

68 888,59

Podnikateľ.
zdaňovaná
-

1 985,65

-

Hlavná nezdaňovaná

Predchádz. účt.
obdobie
60 410

Spolu

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

511

Opravy a udržiavanie

9 730,33

-

9 730,33

9 913

512

Cestovné

22 738,73

-

22 738,73

38 168

513

Náklady na reprezentáciu

39 658,86

-

39 658,86

35 466

518

Ostatné služby

765 363,22

95 956,09

861 319,31

715 816

521

Mzdové náklady

164 542,07

-

164 542,07

166 402

524

Zákonné sociálne poistenie

56 451,79

-

56 451,79

37 490

527

Zákonné sociálne náklady

2 167,50

-

2 167,50

2 845

528

Ostatné sociálne náklady

47,32

-

47,32

67

538

Ostatné dane a poplatky

2 083,36

-

2 083,36

2 030

541

Zmluvné pokuty a penále

4,99

-

4,99

2

542

Ostatné pokuty a penále

98,10

-

98,10

-

544

Úroky

545

Kurzové straty

546

Dary

549

Iné ostatné náklady

6 471,58

-

6 471,58

8 210

551

Odpisy DNM a DHM

56 804,72

-

56 804,72

45 617

846,00

-

846,00

-

438 385,21

-

438 385,21

1 035 200

636 043,93

-

636 043,93

247 479

1 825 840,77

-

1 825 840,77

713 221

4 130 677,61

95 956,09

4 226 633,70

3 123 499

558
562

Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám
Poskytnuté príspevky z podielu
565
zaplatenej dane
Účtovná tr. 5 celkom, náklady
563

Výnosy

0,15

512

6 692,87

2 271

25 831,87

-

-

-

246,91

25

14 921,76

-

14 921,76

14 922

Iné ostatné výnosy

108 842,65

102 332,47

211 175,12

228 833

Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných
organizácií
Prijaté príspevky od fyzických
osôb
Príspevky z podielu zaplatenej
dane

227 996,49

-

227 996,49

100 661

943 611,24

-

943 611,24

1 287 260

723 344,84

-

723 344,84

563 731

2 107 007,52

-

2 107 007,52

929 374

4 125 971,41

102 884,93

4 228 856,34

3 128 024

4 706,20

6 928,84

2 222,64

4 525

-

1 567,67

1 567,67

8 641

4 706,20

5 361,17

654,97

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

649
656

Hlavná nezdaňovaná

Účtová tr. 6 celkom, výnosy
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
591

-

246,91

Úroky

645

665

0,15

Podnikateľ.
zdaňovaná
552,46

644

663

2 380

Činnosť

Číslo
účtu

662

1 985,65

6 692,87
25 831,87

Tvorba a zúčtovanie opravných
položiek
Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

68 888,59

-

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

-

Predchádz. účt.
obdobie
3 218

Spolu
552,46

-

4 116
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Nadačné fondy v roku 2013 - prehľad
v eur
Názov

stav k 1.1.2013

príjem

výdaj

stav k
31.12.2013

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
302 569 €

717 540 €

276 375 €

743 734 €

934 059 €

645 560 €

934 094 €

645 525 €

441 918 €

500 192 €

417 886 €

104 489 €

256 149 €

144 321 €

216 317 €

-

€

190 757 €

-

€

190 757 €

128 212 €

138 569 €

175 412 €

91 369 €

98 338 €

60 728 €

61 668 €

5 035 €

55 000 €

5 035 €

55 000 €

26 933 €

28 619 €

34 322 €

21 230 €

Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
476 160 €
Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis
Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis
Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis
Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis
24 058 €
Nadačný fond pre Transparentné Slovensko
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis
40 000 €

20 000 €

40 000 €

20 000 €

10 976 €

14 600 €

15 469 €

10 107 €

3 816 €

21 184 €

15 246 €

9 754 €

€

18 952 €

10 895 €

8 057 €

5 842 €

6 527 €

7 367 €

5 002 €

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis
Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis
Nadačný fond Tesco Stores SR v Nadácii Pontis
127 814 €

-

€

127 814 € -

0€

-

€

9 362 € -

0€

Fond Dobra krajina (Ringier/Srdce pre deti)
9 362 €
Spolu

2 199 325 €

2 653 713 €

2 356 632 €

2 496 406 €
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výšku nákladov na správu nadácie v
roku 2013
Grantové programy

2013

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

1 930 422,40 €

45,66%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti

634 816,93 €

15,01%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Balkán

64 701,70 €

1,53%

Granty slovenským MVO v rámci projektu Srdce pre deti

62 524,00 €

1,48%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Bielorusko

46 411,57 €

1,10%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Keňa

53 081,27 €

1,26%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

52 208,51 €

1,23%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

25 405,38 €

0,60%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Tunisko

17 089,31 €

0,40%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Moldavsko

11 108,84 €

0,26%

2 500,00 €

0,06%

Grantový program - správa, monitoring, rozvoj

337 539,87 €

7,98%

Business Leaders Forum - správa, semináre, blf web, ost.aktivity

116 694,05 €

2,76%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program

105 070,39 €

2,48%

94 594,57 €

2,24%

Granty v rámci CSR projektu Zodpovedná spotreba
Priame programové náklady

Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, Firemné dobrovoľníctvo,
Program Dobrá krajina

89 776,41 €

2,12%

Via Bona Slovakia za rok 2012 v roku 2013

64 253,70 €

1,52%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne vzdelávanie, UNIDEV

59 706,06 €

1,41%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kenský projekt

52 839,39 €

1,25%

X. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní - CEE CSR Summit

50 409,72 €

1,19%

Program Srdce pre deti

46 981,61 €

1,11%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Západný Balkán

41 012,19 €

0,97%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Tuniský program

29 210,68 €

0,69%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Rozvojová Konferencia II.ročník

21 870,00 €

0,52%

VI. Fórum o firemnej filantropii

15 290,00 €

0,36%

Index udržateľnosti a rozvoja MVO

11 377,55 €

0,27%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku

10 207,13 €

0,24%

Advokáti Pro Bono

7 434,57 €

0,18%

Štandard komunitné investovanie - meranie efektivity darcovstva

3 400,00 €

0,08%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Moldavský projekt

2 602,78 €

0,06%

Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

167 660,79 €

3,97%

4 228 201,37 €

100,00%
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu v roku 2013
Prijatý podiel dane - tzv. "2%" - použité na
projekty a granty - účty 665

2013

v%

2 107 007,52 €

49,8%

Granty zo Slovak Aid - SAMRS a MZV na projekty
Demokratizácie a rozvojovej pomoci

267 406,01 €

6,3%

Prijaté príspevky do nadačných firemných fondov v Nadácii
Pontis zo zdrojov mimo 2%

109 665,23 €

2,6%

Grantové zdroje z nadácií USA, Dánskej ambasády, Európskej
Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci

241 604,68 €

5,7%

Prijaté príspevky na projekt Via Bona Slovakia, Dobrá krajina a
ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií - účty 662

253 487,58 €

6,0%

Prijaté príspevky na projekt Naše Mesto a ostatné aktivity piliera
Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

45 720,26 €

1,1%

Prijatý príspevok na aktivity piliera spoločenskej zodpovednosti
od Europskej únie

25 727,48 €

0,6%

130 285,62 €

3,1%

39 917,84 €

0,9%

40 971,66 €

1,0%

Výnosy z činnosti - účty 649
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR
vzdelávanie
Výnosy z aktivít: administrácia fondov a projektu Srdce pre deti,
Fórum o firemnej filantropii, pracovná skupina ŠKI,
Výnosy z aktivít: pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto,
dobrovoľníctvo

€

0,0%

Úroky bankové - bežné účty

552,46 €

0,0%

Kurzové zisky
Prijaté dary (Accenture / Mafin)

246,91 €

0,0%

14 921,76 €

0,4%

208 145,77 €

4,9%

19 850,72 €

0,5%

550,00 €

0,0%

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu DK-Srdce pre
deti

670 899,93 €

15,9%

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina

51 894,91 €

1,2%

Ostatné výnosy z činnosti

-

Ostatné výnosy z činnosti - účty 644,645,646

Výnosy z použitia fondov - účty 656
Fondy tvorene z podielu zaplatenej dane - 2%
Fondy tvorene z vkladov mimo podielu dane 2%
Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov - účty 663
Prijaté príspevky od fyzických osôb

Prijaté príspevky na správu Darcovského portálu Dobrá krajina

SPOLU výnosy

-

€

0,0%

4 228 856,34 €

100,0%
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
Prijaté príspevky z 2% 2 315 153,29 €
Prijaté príspevky - granty, dary 1 686 806,80 €
Výnosy z činnosti: 226 896,25 €

40%
5%

55%

Rozdelenie nákladov na granty,
vlastné projekty a admin
grantová činnosť

programy nadácie pontis

admin nadácie pontis

4%

27%

69%

Rozdelenie nákladov podľa pilierov
3%

4%

rozvoj firemnej filantropie

4%

demokratizácia a
rozvojová pomoc

12%

firemné dobrovoľníctvo a
probono
77%

rozvoj zodpovedného
podnikania
admin nadácie pontis
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Nadácia Pontis - Zoznam poskytnutých grantov v období od 01.01.2013 do 31-12-2013
Č.
zmluvy
ACC2012
_11

Prijímateľ /
organizácia
Divé maky

Projekt

Popis použitia finančných prostriedkov

suma

Projekt Jarovnice

500,00 €

ACC2012
_12

Liga za ľudské práva

Dajme prácu utečencom

ACC2012
_13

Stredisko
evanjelickej
diakonie - Dom na
polceste

Poľnohospodárska farma
- štart

ACC2012
_14

Občianske
združenie PRO VIDA

Štart Plus

Projekt Jarovnice sme spustili v najväčšej rómskej
osade na Slovensku v auguste 2009. Hlavnou aktivitou
projektu je intenzívna práca s mládežou z rómskej
osady, ktorá má potenciál a motiváciu pokračovať v
štúdiu na strednej škole. V projekte pracujeme s viac
ako 70-timi mladými ľuďmi vo veku 15-21 rokov.
Cieľom projektu je zvýšenie šancí mládeže z osady na
úspech na trhu práce prostredníctvom ukončeného
aspoň stredoškolského vzdelania. Metodológia
spočíva v tútoringu a pedagogickom vedení mládeže
na zvýšenie zručností, zlepšenie školských výsledkov,
rozvoj talentu a sebaprezentácie, zmysluplného
trávenia voľného času a neodmysliteľnou súčasťou je
aj práca s rodinami zapojených.
Projekt využije viaceré spôsoby, aby dospel k zvýšeniu
zamestnanosti medzi utečencami a zároveň podporil
otvorenosť firiem prijímať ich do zamestnania. Zo
strany klientov je potrebné, aby sa naďalej rozvíjali vo
výučbe slovenského jazyka ako si aj iniciatívne a
aktívne hľadali prácu, v čom by ich projekt podporil
vďaka asistencii dobrovoľníkov. Na druhej strane hrá
dôležitú rolu fakt, že na Slovensku chýbajú
zamestnávateľom informácie o právach utečencov,
keďže ich situácia je špecifická a ich práva nie sú
verejnosti známe. Projekt by sa teda zameral aj na
aktivity pre tých, ktorí vytvárajú pracovné možnosti.
Ďalším cieľom projektu je snaha o dosiahnutie zmeny
legislatívy v danej oblasti.
V našej práci pracujeme s dvoma skupinami klientov.
Dve tretiny tvoria klienti, ktorí majú šancu sa
osamostatniť, tých učíme pracovať. Zvyšná tretina
klientov, kvôli svojim telesným a psychickým
obmedzeniam, nie je schopná osamostatnenia. Po
dlhoročných skúsenostiach s cieľovou skupinou
klientov, sme sa rozhodli zriadiť poľnohospodársku
farmu. Jej výhodou je, že v nej nájdu uplatnenie
obidve spomenuté skupiny klientov. Prvá je zapojená
s cieľom učiť sa pracovným návykom a disciplíne,
druhá skupina má zaradenie ako rámec pracovnej
terapie. Práce vykonávané na farme sú prevažne
jednoduchého charakteru a nevyžadujú si žiadne
špeciálne zručnosti, takže sú vyhovujúce pre našu
cieľovú skupinu.
Ročne odchádza z detských domovov približne 200
detí (celkovo 4000). Mnohé sú po odchode
nezamestnané a skĺzavajú ku kriminalite. Štart Plus v
spolupráci s lektormi bude zážitkovou formou
vzdelávať 30 detí v 2 domovoch vo veku 16-18 rokov s
cieľom ich prípravy na samostatný život a
plnohodnotné zaradenie do spoločnosti. Viaceré
súbežne pôsobiace faktory(chýbajúca rodina,
nedostatok pozornosti, kapacity domovov) spôsobujú,
že deti sú demotivované, pri dovŕšení 18 roku nemajú
rozvinuté zručnosti potrebné na samostatný
život (komunikácia,finančná a právna gramotnosť,
príprava na trh práce). Štart Plus im rozvíja tieto
zručnosti, navyše má dlhodobý potenciál a môže byt
replikovaný na ďalšie DD

455,65 €

500,00 €

500,00 €
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ACC2012
_15

Maják

Trest ako možnosť

ACC2013
_01

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť na
Slovensku 2013

ACC2013
_02

INESS - Inštitút
ekonomických a
spoločenských
analýz
Stredisko
evanjelickej
diakonie - Dom na
polceste

Podnikateľský kemp

ACC2013
_03

Komplexný program
nácviku pracovných
zručností klientov Domu
na polceste vo Veľkom
Slavkove - časť
prevádzka kuchyne
Štart – príprava mladých
na odchod z detského
domova

ACC2013
_04

Občianske
združenie Pro Vida

ACC2013
_05

Materské centrum
Žabka

Počítač pre mamu

ACC2013
_06

Občianske
združenie DOMOV DÚHA

ACC2013
_07

Otcov dom občianske
združenie

Tréning sociálnych
zručností a
sebaprezentácie matiek
v KS DÚHA
Škola remesiel pre
mužov a ženy

ACC2013
_08

OKRAJ občianske
združenie

Spolu to dokážeme

ACC2013
_09

Združenie
príbuzných,
priateľov a ľudí s
psychickými
poruchami Krídla
Rodinné centrum
BAMBUĽKOVO

Cez terapiu k
zamestnaniu

ACC2013
_10

Mamičky späť do práce

Projekt sa zameriava na rozvoj zručností trestaných
osôb s cieľom zachytiť ich v rizikovom období života a
ponúknuť im trest ako možnosť nerecidivovať.
Spolupracujeme so súdom Nitra a Levice. Vytvorili
sme metodickú a obsahovú náplň výchovného
programu. Keďže neexistuje financovanie týchto
trestov, zaviedli sme minimálne poplatky za výkon
trestu pre klientov a spolu s podporou fondu
Accenture je možné túto činnosť vykonávať. Trestané
osoby tak môžu absolvovať alternatívny trest, ktorý je
zložený zo sociálneho poradenstva, psychoterapie,
neurobiofeedbacku a z výučby praktických zručností
priamo na pracovnom mieste (upratovacie,
údržbárske práce a iné). Takto postavený trest ponúka
iba Maják.
Na vzorke 1 079 respondentov bol realizovaný
prieskum digitálnej gramotnosti na Slovensku. Správa
ukázala, že digitálna gramotnosť na Slovensku za
posledné roky rástla, ale zároveň sa ľudia na
Slovensku správajú skôr rizikovo, ako bezpečne.
INNES zorganizoval podnikateľský kemp, na ktorom 22
mladých ľudí získalo zručnosti na rozbehnutia
vlastného podnikania. 5 účastníkov si po absolvovaní
kempu založilo vlastnú živnosť.
Vznikla tretia pracovná prevádzka pre nácvik
pracovných zručností mladých odchovancov z
detských domovov. Vznikla profesionálna kuchyňa, v
ktorej rozvíjali svoje pracovné zručnosti piati mladí
ľudia. Týmto dvom boli vytvorené pracovné miesta.
Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť školenia pre
deti z detských domovov. Vd'aka školeniam získali deti
zručnosti v oblasit osobných financií (osobný
rozpočet), trhu práce (oboznámili sa pracovnými
portálmi a vyskúšali si príjmací pohovor).
Vďaka grantu centrum zabezpečilo tlač študijných
materiálov a prenájom učebne na počítačový kurz pre
15 žien hľadajúcich si zamestnanie a žien na materskej
dovolenke. Kurz im pomohol rozvinúť zručnosti v
oblasti digitálnej gramotnosti.
Vďaka projektu získalo 20 matiek na rodičovskej
dovolenke vedomosti a zručnosti, ktoré zvýšili ich
šance na trhu práce. Jednej sa podarilo nájsť si
zamestnanie.
Občianske združenie zorganizovalo kurz
remeselníckych zručností pre nezamestnaných Rómov
v obci Jelka. Účastníci kurzu (4 rodiny) získali praktické
remeselnícke zručnosti, ktoré sa pre dvoch z nich stali
východiskom pre zapojenie sa v rámci trhu práce.
Pomocou grantu združenie zaistilo odborné
vzdelávanie pre prácu v chránenej dielni trom
zdravotne ťažko postihnutým ľuďom bez domova a
ďalším potenciálnym záujemcom. Vďaka financiám
boli čiastočne zabezpečené aj materiálne potreby
dielne.
Grant zabezpečil materiál pre keramickú dieľňu, pre
arterapiu, softwareové a hardwareové vybavenie pre
novinársky krúžok. Na terapiách sa zúčastnilo 18 ľudí s
psychickými poruchami, ktorým sa podralilo zlepšiť
svoje sociálne zručnosti a pracovné návyky.
Vďaka grantu bol zabezpečený materiál, prenájom
miestností a občerstvenie na školeniach (MS Office,

500,00 €

500,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

2 500,00 €

305,00 €

1 770,00 €

1 999,00 €

2 000,00 €

1 650,00 €

2 000,00 €
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písanie CV) pre 8-10 mamičiek na MD a iných
aktívnych členov centra.
ACC2013
_11

Sme ľudia

Dotyk spája

ACC2013
_12

Dom sociálnych
služieb -MOST, n.o.

Do práce cez MOST

ACC2013
_13

Aida

Kreatívnym podnikaním
k úspechu

ACC2013
_14

Občianske
združenie Živa

My to zvládneme

ACC2013
_15

AkSen

IT pre 50+

ACC2013
_16

YMCA Nesvady

Urob krok vpred - chyť sa
príležitosti!

ACC2013
_17

Liga za ľudské práva

Dajme prácu utečencom
2

ACC2013
_18

Príspevok pre
Gerharda Sendreia

Divé Maky

ACC2013
_19

Manageria

PR projetkov MLP,
Učiteľ2020

ACC_DZ
13_01

Fakulta informatiky
a informačných
technológií STU v
Bratislave
Mestská časť
Bratislava-Staré
Mesto

Cena za najlepšiu
diplomovú prácu 2013

DELL201
3_01

Oživme Medickú
záhradu! II. (Oprava a
revitalizácia detského
ihriska v Medickej
záhrade, II. etapa)

Vďaka získaným zručnostiam - fyzioterapeutické
workshopy pre zdravotne postihnutých klientov DSS,
začali účastníci vo svojich zariadeniach naplno
vypomáhať zdravotným sestrám pri reflexných
terapiách.
40 ľudí s mentálnym postihnutím získalo zručnosti
prostredníctvom kurzu práce s keramikou, práce s
počítačom alebo kurzu varenia. Absolvovanie týchto
kurzov pomohlo mladým ľuďom s mentálnym
postihnutím lepšie sa pripraviť na prácu pre nich
vhodnú.
Až 60 žien sa zúčastnilo v Ružomberku tréningu ako
začať podnikať. 5 žien začalo po kurze podnikať, 4
ženy si plánujú otvoriť živnosť k 1.1.2014. Budú
podnikať v týchto oblastiach: fast food, detské jasle,
voľnočasové centrum pre deti, galantéria.
Vďaka grantu vznikla webstránka chránenej dielne kaviarne s pekárenskou výrobou. Vedúci pracovníci
zaškolili tím ôsmich zdravotne postihnutých
zamestnancov a tým zvýšili ich profesionalitu a
praktické zručnosti.
Nezamestnaní ľudia nad 50 rokov a s postihnutím
získali vďaka projektu počítačové zručnosti. Projekt
realizovalo občianske združenie Aksen, ktoré im
poskytuje poradenstvo aj po skončení projektu.
13 mladých nezamestnaných ľudí, 8 zdravotne
postihnutých absolvovali vďaka projektu animátorský
kurz, kurz opatrovateľstva. Vďaka kurzom sa dokážu v
budúcnosti uplatniť pri práci s mladými ľuďmi alebo
ako opatrovatelia starých a chorých ľudí.
Prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, finančného
poradenstva, asistencii pri hľadaní práce sa podarilo
integrovať skupinu utečencov. 4 absolvovali
rekvalifikačné kurzy, trom z nich sa podarilo
zamestnať.
Dar čiastočne pomohol mladému rómskemu
tanečníkovi rozvíjať svoj talent v tejto oblasti.

1 995,00 €

Manageria leadership program a Iniciatíva Učiteľ 2020
získali profesionálne mediálne výstupy. Realizovali sa
debaty pre širokú verejnosť, aktualizácia web stránok,
podpora na sociálnych sieťach a podpora v médiách.
Čiastka bola určená na podporu študentov s
najlepšími diplomovými prácami a ich školiteľov

2 500,00 €

Projekt „Oživme Medickú záhradu! II. (Oprava a
revitalizácia detského ihriska v Medickej záhrade, II.
etapa)“ nadväzuje na prvú časť projektu, ktorá sa
uskutočnila minulý rok. V rámci spolupráce mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto a Nadačného fondu Dell v
Nadácii Pontis sa zrevitalizovalo už existujúce ihrisko v
Medickej záhrade pre deti od 2 rokov s novými
prvkami s ohľadom na vyššiu bezpečnosť a aktívne
vyžitie. Upravila sa aj okolitá zeleň a lavičky.
V rámci druhej etapy bude vybudovaná na ploche v
zadnej časti Medickej záhrady hracia zostava - ihrisko
najmä pre staršie deti od 6 rokov s ohľadom na vysokú
bezpečnosť detí. Zatraktívni a zveľadí sa tak priestor
Medickej záhrady a aktívne tu budú môcť tráviť čas aj

16 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 380,00 €

1 200,00 €

1 545,50 €

3 758,77 €

100,00 €

2 000,00 €
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rodiny so staršími deťmi prípadne učitelia so svojimi
žiakmi, keďže v súčasnosti takéto prvky chýbajú.
DELL201
3_02

Detský domov
Harmónia

Aby sa nám lepšie bývalo

DELL201
3_03

OZ Manageria

Global Shapers Slovakia

DELL201
3_04

Výcviková škola pre
vodiacich psov,
Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Zdravé labky

DELL201
3_05

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Nevidiaci v krajine
počítačov

DELL201
3_06

Autistické centrum
Andreas n.o.

Pestrotiene a netopierce

Cieľom projektu je zveľadenie priestorov detského
domova, v ktorých sú deti ubytované. Máme záujem o
vymaľovanie a opravu priestorov samostatných
skupín, v ktorých deti celoročne bývajú.Nakoľko
prostredie v ktorom deti žijú sa podieľa na ich
zdravom fyzickom a psychickom vývoji, chceme aby sa
v ňom cítili čo najlepšie.
Global Shapers, ma za ciel zdruzovat mladych lidrov
do 30 rokov, ktori chcu venovat cas zlepsovaniu
spolocnosti, pricom uz v mladom veku mozu ukazat
uspesny track record. Ciel je poskytnut tymto lidrom
platfrmu pre vzdelavanie, networking a podporu,
ktora im umozni uskutocnovat projekty s potencialom
vyrazne pomoct Slovensku. V ramci projektu je cielom
poskytnut tymto lidrom:
- 70% vzdelavanie, napriklad 7 habits a ine skolenia
pre 12 mladych lidrov
- 10% vytvorit IT platformu (web, emaily atd)
- 20% prepojit Global shapers huby v Strednej Europe
a zacat pracovat na spolocnych projektoch
Aby mohol vodiaci pes vykonávať svoju prácu musí byť
úplne zdravý, pretože počas svojho pracovného života
nachodí veľa kilometrov. Častým ochorením plemena
labrador je ochorenie kĺbov - dysplázia, preto všetky
šteniatka pred zaradením do tréningu musia
absolvovať RTG vyšetrenie lakťových aj bedrových
kĺbov. Vďaka RTG vyšetreniam tak môžeme posunúť
do výcviku len zdravých psíkov, a teda zabezpečiť
kvalitných pomocníkov pre ľudí so zrakovým
postihnutím. Toto všetko budeme môcť zabezpečiť
prostredníctvom podpory spoločnosti DELL. Projekt sa
zameriava na 6 šteniat - súrodencov z vrhu J a ich RTG
vyšetrenia.
Viac vedomostí prináša lepšiu orientáciu a to aj vo
svete, kde je stále tma. Projekt Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska chce preto počas letného
tábora naučiť osoby so zrakovým hendikepom
pracovať s počítačovými a mobilnými technológiami.
Zvládnu vďaka nim nielen komunikovať, ale aj
obchodovať, surfovať, osvoja si prácu s GPS,
operačnými technológiami aj zvukom. Darujme
hendikepovaným ďalšiu možnosť osamostatniť sa!
Cieľom projektu je podpora integrácie detí s
autizmom v šk.zariadeniach,t.j. prevencia
vyčleňovania detí s autizmom a budovanie
bezpečného prostredia.Aktivitami plánujeme
podporovať rešpekt k rôznorodosti a znižovať
predsudky.Do projektu zapojíme žiakov s PAS,ale
najmä ich spolužiakov a pedagógov,ktorí prichádzajú s
integrovanými žiakmi do kontaktu.Komunite školákov
chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom
zážitkových aktivít a diskusie.Pedagógom poskytneme
metodické zázemie a odbornú pomoc
prostredníctvom seminárov.Časť seminárov
plánujeme realizovať aj mimo Bratislavy.Semináre
budeme organizovať aj v škôlkach, kde je najvyššie
percento integrácie detí s AS alebo VFA v jednej
triede.

2 000,00 €

1 000,00 €

729,00 €

2 774,70 €

3 885,30 €
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DK12002

Centrum Slniečko,
n.o.

Naordinujme hru deťom
bez lásky

DK12004

TRIPTYCH

Na kultúru im postačia
unimobunky

DK12005

Maják n.o.

Darujme hluchoslepým
farebný život

DK12007

Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom - Žilinský
región

Aj oddych od domáceho
prostredia môže liečiť

DK12013

Občianske
združenie Misia
mladých

Potešia sa darovaným
sliepkam a ovocným
stromčekom

DK12014

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

Boľavé srdcia liečia bez chemikálií! Deti, ktoré sa stali
svedkami domáceho násilia, často nedokážu svoje
traumatické zážitky komunikovať inak ako
prostredníctvom hry. Tá je pre nich tou najlepšou
medicínou. Centrum Slniečko, ktoré dlhodobo
poskytuje služby týraným alebo zneužívaným deťom,
sa chce orientovať práve na terapie hravou formou.
Kvalitným materiálnym dovybavením môžeme aj my
vyliečiť mnohých malých pacientov, ktorí v minulosti
bojovali s nedostatkom lásky.
Už dnes ich aktivity budia záujem u mladých Nitranov!
V centre Hidepark, ktoré vyrástlo na mieste bývalej
čiernej skládky, im ponúkajú možnosť stretávať sa a
zabávať pod holým nebom, môžu si tu čítať, venčiť psa
či hrať petanque. To im však nestačí a návštevníkom
chcú dopriať viac. Členovia občianskeho združenia
Triptych by v budúcnosti kultúrne centrum radi
zastrešili! Potrebujú na to dvanásť nevyužívaných
unimobuniek, ktoré chcú získať kúpou alebo darom.
Prispejte aj vy k omladnutiu kultúrneho života v meste
pod Zoborom!
Predstavte si život v tichu a tme. Sme Maják, jediné
zariadenie na Slovensku, ktoré sa venuje
hluchoslepým. Arteterapia je pre nás nástrojom na
zlepšovanie života našich hluchoslepých priateľov. V
spolupráci s umelcom chceme vytvoriť knižky, ktoré
budú malým nahliadnutím do duše hluchoslepého
človeka. Vypovedia jednoduchý životný príbeh
o každom z nich. Ide o tvorbu autentickej vizitky cez
maľbu a písmo. Originálne knihy sa dostanú aj medzi
ľudí, ktorým takto priblížia vnútorný svet
hluchoslepých ľudí. Svojím darom pomôžete
zabezpečiť materiál na arteterapiu a zároveň nám
umožníte venovať sa naďalej našej práci.
Väčšinou sa zdržiavajú len doma a vonkajší svet je pre
nich veľká neznáma. Rodiny s autistickým členom
dobre poznajú, čo znamená sociálna izolácia. Aj oni si
však potrebujú oddýchnuť od náročnej každodennej
starostlivosti a smutnej rutiny. Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom, v ktorej našlo útočisko až 60
rodín zo žilinského kraja, by im preto rada zabezpečila
rekondičný pobyt. Pre mnohé z nich by to bola jediná
možnosť ako si oddýchnuť. Dostali by tak šancu
nielen načerpať nové sily ale aj nadviazať priateľstvá.
Prišli o manžela, otca, vinou choroby stratili dieťa
alebo rodiča. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak
ocitli v núdzovej situácii. Svoju pomoc sa na ne
rozhodlo orientovať občianske združenie Misia
mladých, ktoré dnes podporuje dvanásť rodín. Vďaka
nemu sa snažia postaviť na vlastné nohy a byť
finančne sebestačné. Bezplatným darovaním
ovocných stromčekov a domácich zvierat ako sú
sliepky a husi môžete pomôcť ďalším rodinám v
samostatnom hospodárení aj vy. Občianske združenie
plánuje aj vzdelávanie matiek z týchto rodín v oblasti
zberu, využívania a poznania byliniek.
Naučia sa texty, pohybovať sa na javisku aj vystupovať
pred inými ľuďmi. Klienti s mentálnym postihnutím z
Domova sociálnych služieb Prima z Bratislavy dostanú
vďaka divadlu Ticho a spol. šancu stať sa hercami.
Spoločne by chceli vytvoriť predstavenie, ktoré bude
mať premiéru budúci rok v novembri a zúčastnia sa aj

372,05 €

853,00 €

1 037,80 €

99,00 €

354,85 €

240,00 €
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DK12015

3lobit

Naučme rodiny s
autistickými deťmi
prázdninovať

DK12017

OZ ODYSEUS

Čítanie je ich dávkou
pomoci

DK12019

PLAMIENOK n.o.

Letný tábor pre deti,
ktoré stratili svojho
blízkeho 2014

DK12023

ArtEstpolyestetické
vzdelávanie
znevýhodnenej
mládeže

Svoj talent rozvezú po
Slovensku

medzinárodného festivalu Error. Dajme im šancu
ukázať svoj talent a šikovnosť vo svetle reflektorov!
Z konca školského roka majú naše deti s autizmom a
ich rodičia vrásky na tvári! Pre deti prázdniny
predstavujú neželaný výpadok z dobre zabehaného
rytmu, pre rodičov zvýšenú záťaž spojenú s opaterou
postihnutého dieťaťa, s ktorou im často nemá kto
pomôcť. Podporou projektu 3lobit darujeme pekné
prázdniny obom – rodičom aj ich deťom. O tie sa
postarajú špeciálni pedagógovia z Voľnočasového
autistického centra pri ŠZŠ Žehrianska v Bratislave.
Počas týždňových táborov na deti čakajú výlety do
okolia, koníky či kanisterapia. Aj vďaka rekreačnému a
terapeutickému programu prázdniny nemusia byť pre
rodičov neprimeranou záťažou a deti si udržia
pozitívne návyky, ktoré získali počas školského roka.
OZ Odyseus pracuje s ľuďmi, ktorí užívajú drogy alebo
pracujú v sex-biznise. Venuje sa najmä terénnej
sociálnej práci a asistencii. Projekt je zameraný na
vydávanie časopisu Intoxi - obsahuje príbehy klientov
a články pracovníkov, reálne riešenia rôznych
problémov. Náklad je 200 ks mesačne.
Aj ľudia, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise majú právo na informácie. Pomáha im v tom aj
mesačník Intoxi, ktorý vydáva OZ Odyseus v počte 200
kusov. Obsahuje znenia zákonov, články zo sociálnej
oblasti, ale aj príbehy na inšpiráciu – jeho čitatelia
v ňom nájdu mnoho odkazov, pomocou ktorých sa
dokážu vymotať zo životného bludiska. Myslime na to,
že aj ľudia na ulici majú byť informovaní.
Letný tábor organizuje Poradenské centrum
PLAMIENOK n.o. pre deti, ktoré stratili blízkeho
(rodiča, súrodenca, starého rodiča...). Účelom tábora
je poskytnúť deťom bezpečný priestor na vyjadrenie a
zdieľanie emócií, ktoré prežívajú po strate blízkeho.
Zároveň je to príležitosť spoznať nových kamarátov s
podobným osudom, čo im pomôže zvládať pocity
izolácie a nepochopenia. Nebudú sa cítiť vo svojej
životnej situácii iné a osamotené. Pomocou zážitkov,
hier, výletov a terapeutických aktivít budú môcť zažiť
niečo nové, uvoľniť sa a smiať sa bez toho, aby to bolo
pre niekoho nevhodné alebo zraňujúce. Pre veľký
počet detí sa budú v roku 2014 prvýkrát konať dva
tábory.
Stanú sa z nich kočovníci? Aj v zapojení mentálne
postihnutej mládeže do divadelného procesu vidí
Divadlo Hopi hope ďalší zmysel ich existencie. Títo
mladí ľudia po ukončení základnej školskej dochádzky
totiž často nemajú možnosť uplatniť sa v
spoločenskom živote či okúsiť pracovný kolobeh.
Teraz sa im však rysuje šanca zistiť, čo všetko
obsahuje práca v divadle. Okrem hrania si budú
musieť pripraviť kostýmy, namaľovať kulisy či pripraviť
hudbu do vlastného predstavenia. S ním chcú cestovať
po rôznych kútoch Slovenska, kde chcú predviesť,
ako sa dá s ich talentom narábať.

62,00 €

782,00 €

186,10 €

247,00 €
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DK12026

Divé maky, o.z.

Šanca pre talentované
rómske deti

DK12027

Truc sphérique

Návštevnícke centrum
predbehne Kunsthalle v
Novej synagóge

DK12028

OZ Pro Vida

Oceňme detský talent
potleskom

DK12031

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska/ VŠVP

Pracovno-zážitkové
sústredenie

DM13_0
1

Centrum
environmentálnej a
etickej výchovy
Živica

Nevyšliapanou cestou prípravná fáza

„Viete, myslím si, že aj Rómovia dokážu veľké veci. Aj
my potrebujeme byť dôležití pre našu krajinu.“
Takto sa vyjadril náš veľký talent Štefan Matiáš.
A má byť na čo hrdý. Ak bude naďalej napredovať pod
profesionálnym dozorom, mohol by z neho byť budúci
olympionik v jude. Talent a usilovnosť mu nechýbajú,
peniaze však áno. Jeho rodina si nemôže dovoliť
finančne Števa podporovať v účasti na súťažiach, či
zaplatení internátu. Dar 10€ mesačne umožní Števovi
a iným deťom uhradiť napríklad týžden na internáte,
členstvo v športovom klube, či základnej umeleckej
škole. Vyzbierané prostriedky cez portál dobrákrajina
sa použijú na potreby talentovaných detí..
Rekonštrukcia unikátnej Novej synagógy v Žiline na
kunsthalle sa začala v r. 2012. Už počas nej však
synagógu pravidelne "pootvárame" na prvé výstavy,
prehliadky a ďalšie akcie. S vašou pomocou chceme
otvoriť návštevnícke a dokumentačné centrum, ktoré
bude slúžiť každý deň a nielen pre turistov. Nájdete tu
históriu v skratke, dozviete sa o svetoznámom
architektovi Petrovi Behrensovi, predstavíme
pokračujúci reštaurátorský výskum a ponúkneme
kávu/čaj. A samozrejme aj kľúče od hlavnej budovy,
do ktorej sa bude dať nazrieť. Tu, v bývalej trafostanici
pri vstupe do synagógy, sa bude až do otvorenie
kunsthalle písať príbeh revitalizácie jednej z
najdôležitejších stavieb 20. storočia na Slovensku.
Slová, ktoré nás zahrejú, pohladenie, ktoré nás poteší.
Kde by sme boli dnes, keby nám tieto prejavy lásky
chýbali? Život detí v detských domovov sa však musí
veľakrát zaobísť bez nich. Ani ich talent nemá kto
oceniť. Občianske združenie Pro Vida sa to rozhodlo
zmeniť! Aj s vašou pomocou môžu teraz dostať šancu
šikovní maliari, tanečníci či speváci. Podporte
usporiadanie výstavy a prezentáciu talentovaných
obyvateľov detských domovov, pre ktorých váš
potlesk bude tou najväčšou odmenou.
Dvojica (nevidiaci) človek a (vodiaci) pes je živou
dvojicou, to znamená, že ich súhra nie je okamžitá a
na vzájomnej spolupráci treba neustále pracovať.
Hlavnou aktivitou projektu je teda dňové sústredenie,
počas ktorého budú ľudia so zrakovým postihnutím
(držitelia, čakatelia a záujemcovia o vodiaci psov)
pracovať samostatne ako aj s vodiacimi psami pod
supervíznym vedením pracovníkov Výcvikovej školy
pre vodiacich psov ÚNSS.
Okrem pracovnej časti bude súčasťou sústredenia aj
zážitková časť - poldenný pobyt na salaši, kde budú
mať ľudia so zrakovým postihnutím možnosť
prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať svoje
zostatkové zmysly.
Cieľom projektu je preniesť úspešný model trvalo
udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí na
základe know-how švajčiarskeho partnera do
Bratislavy a Zvolena. Projekt sa skladá z 3 časti:
komunitné záhrady, mestské včely a lokálna mena.
Výsledky projektu: 1. Vytvorené funkčné komunitné
záhrady (3) a umiestnené včelstvá (6) 2. Podpora
lokálnej ekonomiky komunity 60 miestnymi firmami a
500 miestnymi obyvateľmi zavedením doplnkovej
lokálnej meny 3. Verejnosť informovaná o projekte
prostredníctvom uskutočnenia 4 podujatí pre

366,32 €

1 592,95 €

818,78 €

2 598,41 €

8 100,00 €
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verejnosť 4. Verejnosť informovaná o projekte
prostredníctvom filmového dokumentu, bulletinu,
webovej stránky
DM13_0
2

Anna Sophia –
Spoločnosť pre
rozvoj eurytmie a
umenia, o.z.

Vystúpenia eurytmicko umeleckého vzdelávania
Anna Sophia

DoKr200
9_04

Depaul Slovensko,
n.o.

Raňajky a čistá bielizeň
pre ľudí bez domova

DoKr200
9_08

Autistické centrum
Andreas n.o.

Pre rodičov bez rodičov

DoKr200
9_10

Slovenský skauting

Dobré partie

Cieľom projektu je vypracovanie celovečerného
umeleckého programu v 3 rôznych obdobiach roka vianočnom, veľkonočnom a svätojánskom, ktorý by
mal divákovi umožniť hlbšie precítenie atmosféry
daného sviatku. Spojenie pohybu, hudby a slova v
neopakovateľnej choreografii umožňuje divákovi
priblížiť sa duchu samotnej skladby, či básne.
Projekt predpokladá zapojenie umelcov z rôznych
oblastí - tanečníkov, spevákov aj hercov.
Do vianočného programu chystáme eurytmické
stvárnenie diel ako Ave Maria od Gounoda, Kein
Hälmlein a Aus der Kantate od Bacha, Arioso Largo a
Menuet g-mol od Händela, Pastorale od Scarlattiho, a
z hláskovej eurytmie: A napokon láska od Rúfusa a
Hallelujah...
Sú ťažko chorí, imobilní, bezvládni…a opustení.
Organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje v
Bratislave nocľaháreň a útulok pre ťažko chorých ľudí
bez domova, kde im poskytujú celodenný pobyt.
Starajú sa bezdomovcov, ktorí sú často vo veľmi
nepriaznivom stave s komplexnými diagnózami.
Vďaka Dobrej krajine môžete tejto organizácii
poskytnúť pre túto špecifickú skupinu bezdomovcov
viac. Za Vaše 1 € pripravíme raňajky pre 3
bezdomovcov a zabezpečíme im dôstojné
prenocovanie v nocľahárni.
Cieľom projektu je zrealizovanie "víkendových
pobytov" pre deti s autizmom.Ide o obdobie,v ktorom
deti nedochádzajú do škôl, stacionárov a pod.
zariadení. Vačšina rodičov trávi so svojimi deťmi
všetky voľné chvíle,tj nielen čas po práci, ale aj
víkendy a dovolenky, kedy častokrát nemožno hovoriť
o oddychu a relaxe,keďže deti s autizmom sú veľmi
náročné na starostlivosť vyžadujúce si nepretržitý
dozor.Absencia oddychu sa prejavuje negatívne aj na
zdravot. stave a psychickej pohode rodičov.Našou
snahou je poskytnúť rodičom príležitosť na načerpanie
nových síl, a istotu,že o ich deti bude odborne
postarané,aby mohli relaxovať bez obáv.Pod dieťaťom
rozumieme vzťah rodič-dieťa,nie vek. kategóriu.
Vďaka 10 EUR mesačne bude môcť fungovať jedna
dobrá partia, kde cca 6-8 detí bude zažívať svoje
dobrodružstvá, zaujímavý program a rozvíjanie
priateľstva. Cieľom projektu je podporiť činnosť 80
ukážkových detských partií, ukázať ich príklad a vzor
ďalším a inšpirovať deti k pozitívnym aktivitám. Dobrú
krajinu treba začať od detí. Na ich rozvoj a hodnoty
má partia ich rovesníkov vplyv, ktorý je častokrát
silnejší ako vplyv rodiny alebo školy. Zlá partia môže
priviesť deti k drogám, šikane, násiliu či kriminalite. V
dobrej partii nájdu citovú istotu a priateľov - často i na
celý život , príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a byť
užitoční pre svoje okolie.

900,00 €

6 758,68 €

5 793,75 €

2 173,64 €
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DoKr200
9_13

Nezábudkazdruženie na
pomoc rodinám so
zdravotne
postihnutými deťmi
a mladistvými

Nezábudka-naša
solidárna krajina

DoKr200
9_14

Diecézna charita
Nitra

Zlepšime kvalitu života
chorých v
domácnostiach

DoKr200
9_17

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska/VŠVP

Nevidím, ale na
Slovensku sa nestratím

DoKr200
9_19

Slovenská katolícka
charita

Pomoc ľuďom
postihnutým povodňami

Do nášho zariadenia Domu Nezábudka prichádza 38
detí, s rôznym typom postihnutia: s mentálnym,
telesným ich kombináciou, autizmom, deti nevidiace,
denne je u nás 10-12 detí. S našim projektom chceme
im poskytnúť vzdelávanie formou individuálnej
terapie špeciálnym pedagógom, logopedickú terapiu
logopédom, liečebnou pedagogičkou riešiť výchovné
postupy počas každodenného režimu. Chceme
poskytnúť rehabilitácie, masáže, rehabilitácie
špeciálnymi prístrojmi so zdravotno-rehabilitačnou
sestrou pod dohľadom odborného lekára.
Prostredníctvom výtvarnej terapie rozvíjať ich
kreativitu, hudobnou terapiou poskytnúť zážitok z
hudby.Spomenutými terapiami prispieť k ich
začleneniu do kolektívu.
Informačnou kampaňou prostredníctvom webovej
stránky a našimi dobrovoľníkmi chceme informovať čo
najviac občanov o možnosti zlepšenia kvality života
chorých v domácnostiach. Zlepšenie je možné
dosiahnuť vhodnými zdravotnými pomôckami, ktoré
sa dajú zapožičať na dobu, kým ich chorý potrebuje. Z
doterajšej skúsenosti (službu robíme 14 rokov) je to
vítaná služba najmä ľuďom v poslednom štádiu života,
u ktorých by sa pomôcka nestihla vybaviť cez
poisťovňu a tak sa im uľahčia posledné dni života v
domácnosti. Podrobné informácie o zdravotných
pomôckach, poradenstvo o spôsobe zapožičania a
postupe vybavenia cez zdravotnú poisťovňu
poskytneme e-mailom, telefonicky a osobne aj po
skončení projektu.
Chceme umožniť nevidiacim ľuďom prekonať obavy z
neznámeho prostredia a umožniť im zažiť pocit, ako
veľa môžu sami dokázať. Našim zámerom je budovať
ich dôveru vo vlastné schopnosti, ukázať im nové
riešenia a možnosti a posilniť tak ich motiváciu.
Naprieč Slovenskom bude vypravená skupina
nevidiacich s vodiacimi psami, ktorý prejdú za 7 dní z
Košíc do Bratislavy, podľa inštrukcií na diktafóne.
Inštrukcie im poskytnú popis trasy a každý nasledujúci
orientačný bod kam sa majú presunúť. Naša skupina
pôjde pešo, aj dopravnými prostriedkami a nájde
všetky stanovené body na trase, vrátane ubytovacích
a stravovacích zariadení. Nevidia, ale dokážu to a my
to budeme bez zásahov sledovať.
Kritická povodňová situácia, ktorá zasiahla rôzne časti
Slovenska, spôsobila rozsiahle materiálne škody.
Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú zbierku
na pomoc ľuďom postihntým povodňami. Zbierka je
určená predovšetkým pre tých, ktorí stratili
obydlie.Pomôcť rodinám v núdzi môžete aj darovaním
užitočných vecí pre domácnosť. Dočasný sklad
solidarity sa nachádza v priestoroch nocľahárne sv.
Vincenta Depaul na Ivánskej ceste 32. Ľudia môžu
darovať veci dennej potreby, čistiace prostriedky,
domáce spotrebiče (sporáky, pračky, chladničky a
pod.) a bytové zariadenie.

4 636,31 €

543,05 €

4 969,66 €

671,30 €
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DoKr200
9_21

Bratislavské
regionálne
ochranárske
združenie (BROZ)

Dunajské luhy - vzácna a
nepoznaná divočina na
prahu veľkomesta

DoKr200
9_25

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu

Záchrana
monumentálnej stavby
zrúcaniny hradu Lietava

DoKr200
9_26

Slovenská katolícka
charita

Darovať znamená
pomáhať- sklad pre
núdznych

DoKr200
9_29

Inštitút pre dobre
spravovanú
spoločnosť

odkazprestarostu.sk

Cieľom projektu je priblíženie problematiky ochrany
lužných lesov a zapojenie verejnosti do konkrétnych
ochranárskych aktivít. Dunajské luhy sú vzácna a
nepoznaní divočina na prahu nášho hlavného mesta.
Príďte, spoznajte prírodu a zapojte sa do našej
činnosti. rojekt je zameraný na ochranu biodiverzity
tzv. "vnútrozemskej delty Dunaja", implementáciu
sústavy Natura 2000 v oblasti Dunajských luhov,
revitalizáciu vybraných lokalít a zapojenie verejnosti
do konkrétnych činností na pomoc prírode. Špecifické
ciele sú: 1. Zlepšenie druhového zloženia rôznych
typov lužného lesa 2. Obnova poškodených a
zanikajúcich prirodzených biotopov – dunajských
lesostepí a mŕtvych ramien 3. Zvýšenie
informovanosti
Zmyslom prvej etapy projektu v Dobrej krajine v
rokoch 2009-2013 bolo, aby sa začali prvé stabilizačné
práce na západnej stene Pravouhlého bastiónu, ktorá
kopíruje príjazdovú cestu k hradu v dĺžke 28 metrov a
tým pádom padajúce kamene neustále ohrozujú
návštevníkov. Práce na spustení zabezpečenia
bastiónu prebiehal v niekoľkých etapách a cez projekt
Dobrej krajiny sme dali vypracovať úvodný dôležitý :
Statický posudok s návrhom obnovy. Cez ďalšie
projekty : Naše mesto, Telekom, Slovenská Sporiteľňa
sme kompletne pripravili bastión na jeho
rekonštrukciu. Projekt Dobrá krajina na hrade Lietava
pokračuje v druhej etape kde sa už chceme zamerať
na murárske práce, ktoré je potrebné ešte vykonať.
Projekt je zameraný na ľudí v hmotnej a sociálnej
núdzi. Cez tento projekt budú môcť ľudia na základe
potvrdenia z úradu práce o tom, že sa nachádzajú v
hmotnej núdzi a poberajú dávky prísť do charitného
skladu a vybrať si tu základné oblečenie pre seba i pre
deti. Zároveň je to možnosť pre ostatných ľudí darovať
užitočné veci, ktoré sa ešte dajú využiť. Humanitárny
sklad preto môže spojiť tieto dve strany a teda tých,
ktorí darujú a tých ktorí potrebujú pomoc. V sklade
chceme zamestnať aj ľudí, ktorí sú dlhodobo
nezamestnaní, sociálne vylúčení a tiež ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorí by pomáhali pri
preberaní darovaných vecí, ich triedení prípade pri
čistení a oprave darovaných vecí.
Na webstránke s názvom odkazprestarostu.sk bude
môcť v blízkej budúcnosti každý nahlásiť problém z
ľubovoľnej mestskej časti Bratislavy, ktorý by mala
riešiť príslušná samospráva. Vy problém odfotíte,
opíšete a lokalizujete na mapke a my ho za Vás
posunieme kompetentným a budeme sledovať čo sa
udeje pre jeho vyriešenie. Každá relevantná
informácia vrátane celej komunikácie so samosprávou
bude zverejnená na našej stránke. Všetci užívatelia
domény tak budú mať prehľad ako sa samosprávy v
Bratislave starajú o občanov. Z prostriedkov získaných
z programu Dobrá krajina chceme pokryť náklady na
technický chod stránky a rozširovať automatizovanú
službu aj na ďalšie mestá v Slovenskej republike.

2 117,10 €

902,18 €

40,18 €

425,00 €
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Nadácia DeDo Solidarita s deťmi z
detských domovov

Vybudovanie detského
ihriska v Centre pre
obnovu rodiny Dorka
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Občianske
združenie Paradiso

Živý kalendár
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OZ PRIMA

PRIMA STREET
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OZ Tilia

Manažment a ochrana
Šujského rašeliniska - I.
etapa

V Centre DORKA na Hemerkovej ulici v Košiciach žije v
súčasnosti 39 maloletých detí a ďalších 20 tam spolu s
rodičmi dochádza na klubové činnosti. Centrum bolo
otvorené 1.12. 2007 po kompletnej rekonštrukcii
budovy bývalej materskej škôlky. V areáli Centra
DORKA chýba priestor, kde by mohli maloleté deti
aktívne tráviť voľný čas. Preto sme sa rozhodli
vybudovať detské ihrisko v priestoroch nevyužitého
átria, ktoré sa nachádza v areáli centra. Deti v Centre
DORKA tak získajú vhodné miesto na hranie a priestor
pre rôzne iné rozvojové aktivity s rodičmi,
pracovníkmi, alebo dobrovoľníkmi. Vďaka sponzorom
sa už časť projektu podarilo zrealizovať. Prosíme vás o
pomoc pri jeho dokončení.
Obec Čierny Balog je jedná z najväčších obcí na
Slovensku s bohatými ľudovými tradíciami typickými
pre oblasť Horehronia. Živým kalendárom chceme
napomôcť pri uchovávaní tradícií a viesť širokú
verejnosť k úcte voči dedičstvu našich starých rodičov.
Myšlienkou projektu je výroba pohyblivých 120 cm
vysokých drevených sôch so sadrovými hlavami a
rukami. Po vdýchnutí života do balockých postavičiek
budú naištalované v typickej "handeľskej" drevenici
pri rôznych príležitostiach zo života Baločanov, napr.
Vianoce, Veľká noc, Fašiangy, dožinky, Mikuláť vždy
podľa kalendára. Do realizácie sa zapoja aj deti zo
základnej školy a organizácie so sídlom v obci. Pači sa
vám náš projket? Podporte nás!
Cieľom projektu je čiasročná podpora programov OZ
Prima:
• program základného zdravotníckeho ošetrenia
priamo v teréne
• program návštevy lekára priamo v teréne
• program sociálnej asistencie je zameraný na
sprevádzanie klientov streetworkermi po rôznych
úradoch, lekároch, polícií apod. V súčasnosti, vďaka
asistencii, významne stúpol počet vyšetrených
klientov. Týmto, podľa našich informácii,
najvýznamnejšie v rámci SR prispieva OZ PRIMA k
detekcii ochorenia AIDS a hepatitídy u skrytej
populácie.
• časopis „Na ceste“ prostredníctvom ktorého
rozširujeme obzory klientov vo všetkých oblastiach
Cieľom projektu je poskytnúť prvú pomoc a
zabezpečiť trvalejšiu starostlivosť Prírodnej rezervácií
Šujské rašelinisko, ktorá aj napriek tomu, že je
chráneným územím, je ohrozená negatívnou
činnosťou a paradoxne aj nečinnosťou ľudí. Rovnako
by sme chceli širšej verejnosti a hlavne mládeži
odhaliť krásu a jedinečnosť tohto miesta, zmeniť ich
postoj a nájsť trvalý spôsob, akým by sa mohla
verejnosť podieľať na ochrane rašeliniska a zachovaní
jeho krásy aj pre budúce generácie. V neposlednej
miere by sme chceli zabezpečiť základný výskum
rastlín, živočíchov a celých spoločenstiev, ktoré sa tu
trvalo vyskytujú, aby sa potvrdili a rozšírili údaje o
cennosti a významnosti Šujského rašeliniska.

9,76 €

13,52 €

46,09 €

7,39 €
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Nadácia Horský
park

Obnova plota na Lesnej
škole
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Arcidiecézna
charita Košice

Nie ste v tom sami, s
nami to ide ľahšie
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Ekonomická
univerzita v
Bratislave

Inovatívne univerzitné
vzdelávanie
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Občianske
združenie Myška v
Trebišove

AJ MY SME TU
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Renovatio - Nova,
n.o.

Aktívny dobrovoľník v
hospici

Záhradka pri Lesnej škole (LŠ) na Horárni v Horskom
parku - ide o spolovice oplotené územie s pôdorysom
1012m2 obkolesujúce budovu LŠ oproti Horárni. LŠ je
viacúčelová edukačná budova, kde prebiehajú tvorivé
dielne, detské tábory, mamacentrum, lesné kino ap.
Záhradka LŠ je mimoriadne pohľadovo exponovaná
lebo leží pri hlavnom vstupe do CHA Horský park.
Denne okolo prejde veľa návštevníkov. Snahou
predkladaného projektu je estetické zušľachtenie
vstupu do parku ale hlavne funkčné vybavenie
záhradky (drevená terasa, stoly a stoličky, trávnik,
oplotenie..), aby sa mohla stať exteriérovou
edukačnou plochou a tým by sa rozšírili kapacity i
možnosti Lesnej školy v službe verejnosti.
Terénnou prácou v meste Košíce zabezpečíme, aby
každý človek bez domova mal prístup k sociálnym
službám a taktiež, aby počas zimných mesiacov nikto
netrpel hladom. Bezdomovcov žijúcich na ulici
budeme informovať o možnosti využitia služieb v
charitných útulkoch, ak neprejavia záujem, bude im
poskytnuté poradenstvo priamo v teréne.
Dobrovoľníci a pracovníci charitného domu budú
bezdomovcov počas zimy poskytovať denne teplé
jedlo - polievky; bagety. Raz za dva týždne navštívime
košických študentov a budeme šíriť osvetu o
problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
Veríme, že vďaka tejto aktivite získame nových,
presvedčených dobrovoľníkov.
Projekt má za cieľ ponúknuť študentom vysokých škôl
inovatívnu formu výučby predmetov s dôrazom na
rozvíjanie kritického myslenia a diskusie so zameraním
na severoamerický región. Chce ponúknuť 40
študentom možnosť aktívneho štúdia a kontaktu s
akademikmi z prestížnych severoamerických univerzít
pomocou využívania videokonferenčných technológií.
Je rozdelený na dve časti, pričom pozostáva z
úvodného kurzu do severoamerických štúdií a
diskusných fór. Okrem nadobudnutia nových
vedomostí a znalostí v oblasti kultúry, spoločnosti,
politiky, ekonomiky a geografie Kanady a USA chce
dosiahnuť aj zvýšenie študentskej aktívnej participácie
a argumentačnej schopnosti v písomnom a ústnom
prejave.
Cieľom projektu je dopomôcť týraným deťom
plnohodnotne využívať voľný čas, čím prispejeme k
tomu, aby sa čo najmenej zamýšľali nad tým, čo
musela vďaka tyranovi zažiť.Keďže sa bude jednať o
prácu s deťmi, ktoré už vo svojom živote veľa prežili,
bude nutné pracovať s nimi veľmi nenásilnou, hlavne
hravou formou ako je kreslenie, modelovanie,
využívaním spoločenských hier, bábkového divadla,
budeme s nimi pripravovať program na Valentína,
MDŽ - pričom sami vyrobia darčeky pre svoje mamky.
na MDD im program pripravíme zas my.
Dajme ľuďom v poslednej fáze života pocit
dôstojnosti. Naši dobrovoľníci v hospicoch v Banskej
Bystrici, Nitre a v Trenčíne sú dôležitou súčasťou
hospicovej myšlienky. Chcú sa angažovať pre dobro
druhých a krajší svet. Prinášajú pokojné prežitie
posledných chvíľ života a zmierenie. Pomôžte nám
spolu s dobrovoľníkmi uľahčiť posledné chvíle vďaka
rôznym terapiám. Dajte ľuďom v hospicoch viac pekne

91,91 €

9,50 €

8,29 €

39,70 €

232,05 €
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OZ Odyseus

Access - prístup pre nás
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VIA IURIS

Prvá právna pomoc
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NÁVRAT, o.z.

4500 opustených detí
chce vyrastať v rodine
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Lesoochranárske
zoskupenie VLK
Východné Karpaty

Udavský keštrek unikátny náučný
chodník, ktorý spája hru
a ochranu prírody

stráveného času v prítomnosti ochotného,
počúvajúceho dobrovoľníka, ktorý úsmevom pohladí
ubolenú dušu.
Odyseus potrebuje financie na realizovanie projektu
"Zlepšenie prístupu k HIV/TBC testovaniu"
spolufinancovaného EÚ. V EU sa v rokoch 2000 až
2007 takmer zdvojnásobil počet nových HIV infekcií.
Na Slovensku sme v r.2008 zaznamenali najvyšší
nárast nových prípadov HIV. Projekt je zameraný na
testovanie HIV a tuberkulózy (TBC) v teréne pre ľudí
injekčne užívajúcich drogy (IUD). Cieľom je zlepšiť
prístup cieľových skupín k testovaniu. Cieľové skupiny
patria k ohrozeným skupinám obyvateľstva. Zohrávajú
kľúčovú rolu v monitoringu a prevencii HIV a TBC na
Slovensku. Projekt bude realizovaný aj v Taliansku,
Holandsku a v Českej republike, čo umožní
porovnanie.
Každodenne sme v kontakte s ľuďmi, ktorí majú vážne
právne problémy: nelegálne a neekologické stavby,
netransparentnú samosprávu, porušovanie
občianskych práv obcou alebo štátom. Práve pre nich
sme v roku 2011 pripravili bezplatný internetový
manuál „Prvá právna pomoc“ obsahujúci
zrozumiteľné právne a advokačné postupy, ktoré
pomôžu ich problémy vyriešiť. Ukázali sme ako
získavať informácie od samosprávy a štátnych
orgánov, ako sa brániť neželaným investičným
zámerom, ako sa zúčastňovať na ochrane životného
prostredia, pripraviť petíciu atď. Postupom času je
potrebné tieto informácie aktualizovať a dopĺňať z
dôvodu meniacej sa legislatívy i nových podnetov od
občanov.
Na Slovensku dnes 4 500 deťom večer nečíta
rozprávku mama ani otec. Bývajú v detských
domovoch. Pred 10 rokmi ich bolo ešte o tretinu viac.
Tieto deti často trpia ublíženiami a obavami viac ako
iné. Združenie Návrat im dlhodobo pomáha nachádzať
adoptívne mmy a otcov, pestúnske rodiny alebo
zachraňuje rodiny v kríze. Pomôžte nám: chceme, aby
všetky deti na Slovensku mali svoju rodinu. Rodičia
potrebujú kľúč k ich svetu, kľúč k vzájomnému vzťahu.
Prispejte mesačne 10 eurami a vďaka vám jedno dieťa
prejde erapiou, ktorá mu pomôže prekonať jeho
vnútorné bolesti.
Pokoj Národného parku Poloniny narúšajú bezohľadní
vodiči áut, ktorí sa po spevnenom turistickom
chodníku nelegálne prevážajú až k prírodnej rezervácii
Udava. Vytvorme alternatívu a príklad pre ostatné
chránené územia Slovenska: nový typ turistického
chodníka, ktorý neohrozuje prírodu a neláka k
prejazdom ani k rúbaniu stromov. Tento chodník bez
značiek je ohľaduplný k prírode. Prvý geokešový
náučný chodník na svete budete môcť sledovať len s
pomocou GPS a v hre geocaching hľadať ukryté
poklady. Označený bude 3 tabuľami: na začiatku, na
konci a na jednej malebnej lúke s pekným výhľadom.
Údaje k trase nájdete v sprievodnej brožúrke, alebo
na webe.

165,09 €

202,25 €

3 090,90 €

98,00 €
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Člověk v tísni, o.p.s.
- pobočka
Slovensko

DoT = doučovanie +
tútoring
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Klub Detskej
Nádeje

Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti

DoKr201
0_07

Združenie Slatinka

Nezatopme Slatinku!
Postavme tam most
medzi ľuďmi.
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Občianske
združenie Katarínka

Vdýchni život ruinám
kláštora Katarínka
uprostred Malých Karpát
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KASPIAN

Detstvo na sídlisku II.

Deti a mládež z prostredia osád narážajú v škole na
viaceré problémy, ktoré ústia do ukončenia školskej
dochádzky bez dosiahnutia úplného stredného či
dokonca základného vzdelania. Program DoT pomáha
deťom z Komunitných centier (KC) v Prešovskom kraji
zlepšiť výsledky v školách pomocou individuálneho
doučovania a tútoringu. Sú vytvorené partnerské
dvojice dieťa – tútor/dobrovoľník, ktoré sa stretávajú
raz do týždňa a spoločne sa venujú príprave do školy a
na prijímacie pohovory. Deti, pre ktoré sa nepodarí
zabezpečiť tútora, majú možnosť navštevovať
skupinové doučovanie v KC. Cieľom programu je tiež
zvyšovanie zaangažovanosti rodičov a motivácia
učiteľov pre individuálnu prácu s deťmi.
Približne štyristo detí ročne sa u nás narodí s chorým
srdiečkom. To ovplyvní celý ich život: nielen fyzické
zdravie, ale aj psychiku. Väčšinou nechodia do škôlky
a nemajú kde získavať prvých kamarátov. Sú
utiahnutejšie, ťažšie zapadnú do kolektívu. Sú
častokrát sami v nemocnici, len so svojím strachom a
bolesťou. Ich detstvo je iné. Mnohé zážitky bežné pre
zdravé deti sú pre nich nedostupné. Dobrovoľníci z
Klubu Detskej Nádeje im už 10 rokov spríjemňujú
život. Navštevujú ich v Detskom kardiocentre NÚSCH,
pripravujú ne letný tábor, víkendové akcie a výlety.
Pomôžte svojím darom malým pacientom s
kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú
atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.
Pred 50 rokmi plánovači vymysleli, že dedinu Slatinka
pri Zvolene zatopia a vybudujú tu vodné dielo. Hrozba
vysídlenia dediny ovplyvnila celý jej život. Štát
vyvlastňoval domy, obyvatelia sa vysťahovávali, no
keďže o stavbe priehrady úradníci nerozhodli dodnes,
do obce sa vracajú potomkovia obyvateľov aj noví
nájomníci z celého Slovenska. Združenie Slatinka sa
rozhodlo vrátiť dedine život a spojiť miestnu komunitu
staro a novousadlíkov. Svojpomocne spolu v dedine
opravia most, drevenú studňu a vysadia ovocné
stromy. Podporte obyvateľov Slatinky, aby aj napriek
úradnej moci dokázali vytvoriť krásnu obec a aby sa
im spolu lepšie žilo.
Ak pri potulkách po Malých Kartapoch zazriete
skupinu pustovných mníchov, pravdepodobne ste
zablúdili na Katarínku. Mladí dobrovoľníci tu
konzervujú ruinu stredovekého kláštora. Momentálne
zachraňujú najohrozenejšiu severnú časť veže kostola.
Ostatné tri strany veže, štít aj dva bočné múry kostola
už zakonzervovali. Katarínke sa viacerí venujú už 16
rokov. Používajú tradičné techniky prastarých otcov,
na odbornosť dohliada pamiatkový úrad. Na táboroch
žijú jednoducho: bez mobilov, bez alkoholu. Práca,
miesto, spoločenstvo a duchovno – to sú štyri rozmery
Katarínky. Pomôžte zachrániť túto pamiatku a pridajte
rozmer piaty: dar.
Projekt nadväzuje na projekt "Detstvo na sídlisku",
ktorý sme úspešne realizovali v predchádzajúcich
rokoch. Vďaka nemu opäť vytvoríme podmienky pre
zábavu, učenie sa nových vecí, ale aj zvládanie
rôznych situácií v období dospievania. Deťom a
mladým ľuďom na sídlisku chceme zabezpečiť
plnohodnotné nízkoprahové (ľahko dostupné) služby.
Budeme im ponúkať preventívne, voľnočasové,

716,05 €

3 546,95 €

1,90 €

104,00 €

473,35 €
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Maják n.o.

Kôň nahradí
hluchoslepým chýbajúce
zmysly - vďaka Tebe
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Aliancia Fair-play

Podporte Biele Vrany bojujú proti mocným aj
za nás
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Stanica ŽilinaZáriečie (Truc
sphérique o.z.)

Na krídle (klavír pre
Stanicu)
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Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom na
prsty

vzdelávacie a sociálne služby v ich prirodzenom
prostredí. KASPIAN bude realizovať aktivity formou
klubu a terénnej sociálnej práce. Viac ako 400 deťom
a mladým ľuďom bude k dispozícii šesťkrát týždenne
počas celého obdobia realizácie projektu.
Žiadne iné postihnutie neprináša toľko bariér ako
hluchoslepota. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie je to najťažšie zdravotné postihnutie.
Človek s poškodeným zrakom aj sluchom je takmer
izolovaný od zvyšku sveta. Pre siedmich hluchoslepých
z košického Majáka je blahodarným liekom jazdenie
na koni. Rozvíja ich motoriku a správne držanie tela.
Ale rovnako aj potrebu lásky a priateľstva, sociálne
zručnosti a sebavedomie. Dotýkajú sa konského tela,
rukou preciťujú tlkot srdca, vnímajú vďačnosť zvieraťa
pri kŕmení. Hluchoslepí klienti sa tešili na každý
utorok, kedy mohli navštíviť jazdeckú školu. Váš dar
im umožní tešiť sa z utorkov naďalej.
Biela Vrana je ocenením občianskej odvahy a udeľuje
sa vzácnym ľuďom, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť
a verejný záujem. Ak u nás niekto upozorní na
prešľapy, korupciu či aroganciu mocných, často príde
o prácu, čelí vyhrážkam, trestným oznámeniam a
posmechu okolia. Zmeňme to. Nájdime ľudí, ktorí sa
neboja, povzbuďme ich, aby sa nenechali zlomiť a
poďakujme im ocenením Biela Vrana. Medzi laureátmi
sú aj občania Pezinka bojujúci proti skládke či Zuzana
Melicherčíková, ktorá poukázala na podozrivé
prijímanie študentov práva. Aj vďaka vašej podpore
môžu príbehy Bielych Vrán inšpirovať ďalších a otvoriť
diskusiu o hlbších problémoch našej spoločnosti.
Na Stanici sa ročne odohrá viac než 20 koncertov
súčasnej hudby, z toho minimálne polovica zo
zahraničia. Viac a viac uvádzame aj komornú vážnu
hudbu - najmä skladateľov 20. storočia. Jediným
nástrojom, ktorý si umelci nemôžu doniesť so sebou je
klavír. Chceme náš vlastný!
Klaviristka Beena Kumar-Karpišová, pôvodom z
Nórska, nám pri svojom odchode naspäť domov
venovala svoj klavír - krídlo značky Rosler, na ktorom v
Bratislave hrávala niekoľko rokov. Úžasný začiatok,
nie? Našou úlohou teraz zostáva generálna oprava a
prevoz krídla do Žiliny. Generálna oprava, ktorú urobí
majster Pavol Tima z Bratislavy, predstavuje prácu asi
na 400 hodín a stojí viac než 3tis.eur. A potom bude
veľký koncert!
Vaša osobná jednotka sa vydá po predražených, či
spackaných tendroch, dostane sa politikom pod kožu
a zverejní prešľapy, plytvanie našimi peniazmi alebo
porušovanie práv ľudí. Nemilosrdne sa vždy zastane
verejného záujmu a postaví sa do opozície voči
každému zlému nápadu moci. Bude radiť novinárom,
blogovať, diskutovať, zverejňovať, kampaňovať,
sieťovať ľudí dobrej vôle, napádať prešľapy na súdoch,
prokuratúre, iných inštitúciách, žiadať návrat zle
vynaložených verejných peňazí do rozpočtu. Využije
moderné technológie, aby vyniesla dôležité
informácie na svetlo sveta a pomohla iným pátračom
šetriť čas. Ocení odvážnych medzi nami a bude
pomáhať Bielym Vranám.

521,70 €

733,61 €

1 179,43 €

1 846,96 €
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Detský fond
Slovenskej
republiky(DF SR)

Priestory pre MIXklub a
MIXáčik

EY13_1

INEX Slovakia občianske
združenie
Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Veľké upratovanie

EY13_3

Strom života

Dobrodružstvo na
Malom Dunaji

EY13_4

Nadácia Horský
park

Ernst & Young Day
6.9.2013

EY13_5

Aliancia Stará
Tržnica - občianske
združenie
VIA IURIS

Stará tržnica

EY13_2
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Stredoeurópsky
inštitút pre
zdravotnú politiku –
Health Policy
Institute

Pomáhame nevidiacim
vrátiť sa do života

Inštitucionálny rozvoj a
finančná udržateľnosť
organizácie

Analýza čakacích listín a
korupcie v Slovenskom
zdravotníctve

Od roku 1998 pracujeme v lokalite Bratislava –
Vrakuňa pri tzv. Pentagóne, ktorá je na Slovensku
známa vysokou koncentráciou násilia, užívateľov drog,
dílerov a pracovníkov v sex biznise. V tomto prostredí
vyrastajú deti, často vo veľmi chudobných
podmienkach, čo predstavuje pre ne vysoké
ohrozenie. Z terénnej sociálnej práce sme postupom
času vybudovali MIXklub-nízkoprahové centrum pre
deti od 6 do 18 rokov a postupne aj MIXáčiknízkoprahové rodinné centrum pre deti do 6 rokov a
ich rodičov.Doteraz sme jedinou organizáciou, ktorá v
tejto lokalite ponúka sociálne služby. Naskytla sa nám
možnosť zakúpiť pre tieto aktivity vhodný priestor
priamo v Pentagóne, kde žije väčšina našich klientov.
Nefinančná pomoc neziskovej organizácii venujúcej sa
vzdelávaniu dobrovoľníkov - formou dobrovoľníckej
manuálnej práce.
Pomoc organizácii venujúcej sa slabozrakým a
nevidiacim - formou nefinančnej pomoci dobrovoľnícke manuálne práce + finančná pomoc pre
zabezpečenie prac. pomôcok
Ochrana životného prostredia v spolupráci s
neziskovou organizáciou formou dobrovoľníckej
manuálnej činnosti.
Pomoc organizácii nefinančnou podporou dobrovoľnícke manuálne práce - skultivovanie
prírodného exteriéru + finančná pomoc pre
zabezpečenie prac. pomocok
Formou dobrovoľníckej manuálnej činnosti
skultivovanie verejnej kultúrnej budovy + finančná
pomoc pre zakúpenie prac. pomôcok
Financovanie našej organizácie je v súčasnosti z 80%
tvorené tzv. projektovým financovaním od relatívneho
malého počtu darcov. Toto financovanie má veľmi
špecifické využitie a nie je ho možné využiť na
fungovanie organizácie. Naopak, ak chce VIA IURIS
svoje projekty realizovať, musí na zabezpečenie
podporných oblastí používať vlastné zdroje, ktoré sú
však veľmi obmedzené. Cieľom projektu je preto
finančne posilniť kapacity potrebné na riadenie,
fundraising, externú komunikáciu a organizačný chod
organizácie a tým pádom aj umožniť realizáciu našich
projektov v oblasti justície, efektívneho a
zodpovedného konania štátnych inštitúcií a účasti
verejnosti na rozhodovaní a správe vecí verejných.
Tento projekt je zameraný na programový rozvoj
organizácie a má 2 časti. Prvá časť projektu sa zaoberá
čakacími listinami. Počas sme preskúmali počet
poistencov na čakacích listinách a dĺžku čakacej doby
pre ochorenia vyskytujúce sa najčastejšie na čakacích
listinách. Druhá časť projektu je zameraná na analýzu
korupcie v zdravotníctve. V tejto časti projektu sme
vykonali prieskum zameraný na korupciu v
zdravotníctve. Výsledkom tohto projektu je ucelená
štúdia, ktorá zmapuje čakacie listiny na Slovensku a
analyzuje neformálne platby v Slovenskom
zdravotníctve.

429,00 €

80,00 €

100,00 €

200,00 €

150,00 €

100,00 €

2 000,00 €

700,00 €
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Aliancia Fair-play,
o.z.

Udržanie nezávislej
občianskej kontroly moci
na Slovensku

FpTS12_
004

Transparency
International
Slovensko

Inštitucionálny,
organizačný a finančný
rozvoj TIS

Honeyw
ell2013_
001

Občianske
združenie Milan
Štefánik

Osmidiv

Honeyw
ell2013_
002

Materské centrum
Hojdana - Ružinov

Dobrovoľnícky program
Honeywell pre MC
Hojdana
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Žilinské venuše

Máme chuť žiť

Kia2013
_02

Domov sociálnych
služieb Méta
Martin

Spoznávajme Turiec
2013

Kia2013
_03

Spojená škola,
Rosinská cesta 4,
Žilina
CPM-Centrum
prevencie mládeže
Čadca

Parádny deň alebo
športom k trvalému
priateľstvu
Spolu a bezpečne na
cestách

Občianske
združenie Rodinná
Rozprávka

Spolu nám je lepšie

Kia2013
_04

Kia2013
_05

Aliancia Fair-play sa bude počas projektového obdobia
pozrerať politikom na prsty a zverejní prešľapy, ktoré
plytvajú našimi peniazmi alebo porušujú práva ľudí.
Nemilosrdne sa vždy zastane verejného záujmu a
postaví sa do opozície voči každému zlému nápadu
moci. Bude radiť novinárom, blogovať, diskutovať,
zverejňovať, kampaňovať, sieťovať ľudí dobrej vôle,
napádať prešľapy na súdoch, prokuratúre, iných
inštitúciách, žiadať návrat zle vynaložených verejných
peňazí do rozpočtu...Pripraví ďalší ročník ocenenia
Biela Vrana a bude rozvíjať webové projekty
prinášajúce informácie z verejnej správy pre ostatných
vo vyhladateľnej podobe a bude investovať do
vlastného rozvoja.
Finančný, organizačný a personálny rozvoj a
stabilizáciu TIS. Prvým výstupom projektu bude
fundraisingová stratégia. Ďalšími výstupmi bude
prehľadný systém informácií pre interné vzdelávanie
zamestnancov i stážistov, a vytvorenie aktívnej
správnej rady.
Kultúrne a náučné podujatie je zložené z dvoch častí.
Náučná časť prináša workšopy – základy aerobiku a
exotických tancov ZUMBA pod vedením skúsených
inštruktorov. Tvorivé dielne obsahujú prútikárstvo,
pedik, Enkaustiku – maľovanie horúcim voskom,
výroba šperkov, z dreva a maľovanie na tvár. Pre
mentálne postihnutých je počas celého podujatia
pripravené bezplatné občerstvenie formou koláčov,
pagáčov, nanukov a zabezpečený pitný režim formou
minerálok a džusov. Koncertné vystúpenia: VIDIEK,
Horkýže Slíže, Lola Běží /CZ/ Xindl X /CZ/ The Paranoid
Opus Experience Zumba s Luciou a mentálne
postihnuté deti Moderuje Jožo Pročko
Zámerom projektu je v Hojdane vytvoriť najmä pre
rodiny s deťmi príjemný, oku i srdcu lahodiaci zelený
priestor uprostred ružinovského sídliska, v exteriéri
materského centra. Prostredníctvom dobrovoľníckych
podujatí plánujeme vyčistenie a údržbu záhrady,
vybudovanie drevených lavičiek. Pod odborným
dohľadom spoločne vybudujeme bylinkovú špirálu a
jedlú záhradu, o ktorú sa počas nasledujúcich rokov
budeme spoločne s deťmi starať. Vďaka projektu bude
možné začať s enviromentálnym vzdelávaním detí od
najútlejšieho veku v podmienkach materského centra.
Grant zabezpečil zlepšenie zdravotného stavu
onkologických pacientov. Finančné prostriedky boli
využité na vstpuné do bazénov, cestovné a na
komunikačné náklady.
Mentálne postihnutí klienti DSS Méta v Martine
aktívne využili svoj voľný čas na úpravu cyklotrás v
Turci. Zároveň poznávali svoj región a zaznamenávali
ho na fotografie. Na konci vytvorili výstavu fotografií.
Grant bol využitý na podporu aktivít športového dňa a
nákup materiálu ako napríklad švihadlá, prekážky,
lopty, tričká a iné.
Deti zo špeciálnej školy v Čadci sa stali zodpovednými
členmi cestnej premávky. Vzdelávacie aktivity boli
realizované prostredníctvom tvorivých dielní,
prednášok a cvičení na dopravnom ihrisku.
Počas štyroch mesiacov si seniori zo Žiliny spevnili
držanie tela a tiež zlepšili rovnováhu, a to vďaka
špeciálnym cvičeniam. Aktívnejší spoločenský život si

1 035,00 €

1 300,00 €

174,60 €

1 350,00 €

2 500,00 €

1 950,00 €

1 077,93 €

2 214,00 €

1 860,00 €
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osvojili vďaka tvorivým dielňam.
Kia2013
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Manus občianske
združenie

Manus športuje!

Kia2013
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Mestský športový
klub nevidiacich a
slabozrakých
športovcov Žilina
Základná škola

"Aj s hendikepom sa to
dá..."
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Bezpečne na kolesách

Kia2013
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Základná škola s
materskou školou

Cesta a ja
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Parasport24

Cez Slovensko na bicykli
za 4 dni, 6. ročník

Kia2013
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Žilinská mestská
basketbalová liga

STREETBALL PROTI
RAKOVINE 2013
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Centrum voľného
času Turzovka

Dopraváčik- dopravná
výchova pre každého

Kia2013
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Chrabromil

Umelecká činnosť v
tvorivej dielni nás baví a
rozvíja.
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Domov vďaky

Park pre všetkých
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Základná škola s
materskou školou
Nová Bystrica 686

Bezpečne a hravo v
doprave
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Plavecký a
vodnopólový klub
Vrútky
Mesto Rajec

Medzinárodný
vodnopólový turnaj "KIA
CUP"
Prenosné dopravné
ihrisko pre deti
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Obec Krasňany

Zabezpečenie krojov a
doplnkových súčastí
krojov
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Základná škola s
materskou školou
pri zdravotníckom
zariadení

Tvorivé dielne s Legom
Dacta v nemocnici
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Aktívny vozík,
občianske
združenie

V prírode a s prírodou

Kia2013
_17

Klienti resocializačného strediska Manus sa vďaka
podpore zúčastnili športových hier Komunita Cup
2013. Grant tiež vystačil na kúpu 5 nových horských
bicyklov, ktoré klienti pravidelne využívajú a pri ich
údržbe si zlepšujú svoje zručnosti.
Vďaka finančnej podpore sa konal Medzinárodný
turnaj družstiev v aplikovanom stolnom tenise, kde si
30 hráčov zmeralo svoje sily. Peniaze boli použité na
stravu, ubytovanie a občerstvenie počas turnaja.
Približne 500 detí zo ZŠ v Bytči bude pravidelne
využívať mobilné dopravné ihrisko, a tak si vytvárať
lepšie povedomie o bezpečnosti na cestách.
Vďaka grantu bolo vybudované dopravné ihrisko v
obci Dunajov, zakúpené boli dopravné značky,
odrážadlá a kolobežky. To všetko prispieva k zníženiu
nehodovosti a úrazovosti detí na cestách.
Finančný príspevok pomohol OZ parasport24
zorganizovať obľúbenú akciu s názvom Cez Slovensko
na bicykli za 4 dni, ktorá pomohla 30 hendikepovaným
a sociálne znevýhodneným ľuďom.
400 účastníkov turnaja Streetbal proti rakovine 2013
si vďaka grantu navzájom zmeralo svoje sily.
Deti z horných Kysúc majú nové dopravné ihrisko.
Vďaka finančnému príspevku vybudovalo CVČ
Turzovka priestor pre osvojovanie zručností z
dopravnej výchovy.
Zdravotne znevýhodnení ľudia z Kysuckého Nového
Mesta si vďaka arteterapii zlepšili svoje sióciálne
kontakty, osvojili si zručnosti v oblasti ručnej
výroby.Financie boli použité na nákup tvorivého
materiálu.
Grant podporil revitalizáciu záhrady a jej premenu na
mestský park. Projekt prispel k skvalitneniu života
verejnosti.
Približne 150 detí z MŠ a ZŠ v Novej Bystrici si zlepšilo
svoje pohybové schopnosti a nadobudlo nové
poznatky z oblasti dopravnej výchovy, a to vďaka
zakúpeniu bicyklov, trojkoliek, odrážadiel a iných
súčastí dopravnej výchovy.
Vďaka grantu bol zorganizovaný medzinárodný turnaj
kadetov. Z prostriedkov bola uhradené ubytovanie,
strava a propagačný materiál.
Aj v meste Rajec si už môžu deti osvojovať základné
pravidlá cestnej dopravy. A to vďaka novému
prenosnému dopravnému ihrisku.
46 členov FS Dúha z Krasnian tancuje vďaka grantu v
novej obuvi. Financie boli využité aj na nákup hifi
zariadenia, ktoré zlepšilo hudobnú prípravu nácviku
starých piesní.
Približne 200 detských pacientov za mesiac využije v
martinskej nemocnici didaktickú pomôcku, vďaka
ktorej si zlepšia jemnú aj hrubú motoriku, rozvinú
svoje technické a priestorové videnie a naučia sa práci
v kolektíve.
32 zdravotne postihnutých detí mohlo spolu so
svojimi rodinami absolvovať rekondično-integračný
pobyt, ktorý organizovalo OZ Aktívny vozík.

2 500,00 €

800,00 €

2 246,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

1 250,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €
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Rozviažme im krídla

Kreativitou proti
vlastným barieram
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Dobrovoľný
hasičský zbor
Hrabové
DETSKÉ CENTRUM

Cesta k hasičskej lige
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VI. Združené
majstrovstvá detí a
mládeže z detských
domovov SR
Borhák
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OZ HOROLEZECKÝ
KLUB EDELWEISS
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Materská škola

Cestičky pre bicyklíčky
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Bezpečne a Zdravo
IV.ročník
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Občianske
združenie Bezpečne
a Zdravo
Základná škola
Jarná 20, Žilina
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Obec Vysoká nad
Kysucou
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Spojená škola,
Oslobodenia č.165,
Belá
Obec Konská

Revitalizácia detského
ihriska pre mentálne
postihnuté deti zo
špeciálnej triedy ZŠ
Horný Kelčov
Doprava na dopravnom
ihrisku Belianček
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Nohy a pedále

,,Jazdíme bez nehôd"
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Klub hokeja na
sánkach Zbojníci

Aj bez nôh hráme hokej!
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Nadácia Krajina
harmónie

Shakespere v Žiline
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Martinský klub
priaznivcov
cestovania
Obnova Slovenskej
Zeme

Martinský cestovateľský
festival
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Aktivity na sprístupnenie
a prezentovanie
kultúrnej pamiatky:
gotického kostola sv.
Heleny pre zdravotne
postihnutých
Debarierizácia schodísk v
Žiline
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OZ Mulica
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Vlastnou cestou

Letná škola na cestách
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OZ Detská
komunita

Terapeutický chodník

Vďaka finančnej podpore mohli deti z detského
domova Semeteš, z Nízkoprahového denného centra
pre deti a rodinu v Turzovke a dôchodcovia z Denného
centra pre seniorov zažiť kreatívne dielne s
remeselníkom a nájsť spôsob vlastnej sebarealizácie.
Hasičský zbor Hrabové mal možnosť vďaka udelenému
grantu vybudovať studňu na čerpanie vody, vďaka
ktorej sa môžu hasičstvu venovať aj deti a mládež.
Z prostriedkov grantu bolo zabezpečené ubytovanie,
strava a cestovné náklady pre účastníkov
majstrovstiev. Finančné prostriedky boli zároveň
použité na nákup vecných cien a pohárov pre víťazov.
Vďaka realizácii projektu Borhák bola pravá strana
skalného útvaru Lietačky sprístupnená aj pre mládež a
začínajúcich horolezcov.
Grant prispel k obnove chodníkov a cestičiek v
školskej záhrade MŠ na Jarnej ulici v Žiline. Deťom už
nehrozí zranenie pri zdolávaní nerovných povrchov.
Vďaka grantu došlo k úprave plochy na detskom
dopravnom ihrisku a ku skultúrneniu prostredia.
Deti zo základnej školy na ulici Jarná v Žiline
spoznávajú pravidlá cestnej premávky vďaka novým
bicyklom a dopravným značkám, ktoré využívajú na
tamojšom dopravnom ihrisku.
V obci Horný Kelčov bolo vďaka grantu zrenovované
detské ihrisko, ktoré je v súčasnosti priestorom pre
stretávanie detí a ich rodičov. pre deti a ich rodičov.

Deti zo ZŠ v obci Belá získavajú poznatky o správaní na
cestách na novom dopravnom ihrisku, ktoré bolo
vybudované práve vďaka finančnej podpore.
Grant zabezpečil výstavbu kompletného detského
dopravného ihriska, kde si deti môžu precvičovať
znalosti z dopravnej výchovy.
Klub hokeja na sánkach Zbojníci absolvoval vďaka
finančnej podpore 4 dňové sústredenie na ľade v
Dolnom Kubíne a mohol sa tak posunúť vo svojich
úspechoch.
Vďaka grantu sa mohol uskutočniť 24. ročník
medzinárodného festivalu Jašidielňa, ktorý spája
mladých ľudí s postihnutím s ľuďmi bez postihnutia,
vďaka čomu sa stierajú rozdiely a menia sa postoje.
Martinský cestovateľský festival si prišlo pozrieť 1100
návštevníkov. Udelený grant prispel k zvýšeniu kvality
a rozšíreniu programovej štruktúry festivalu.
Vďaka grantu bol sprístupnený gotický kostol sv.
Heleny v obci Stránske pre zdravotne postihnutých.
Odstránená bola vegetácia a suť, zlepšil sa stav
celkovej bezpečnosti turistov.

Mamičky s kočíkmi, cyklisti a imobilní obyvatelia Žiliny
využívajú každý deň debarierizované schodiská a
chodníky, ktoré im pomáhajú v jednoduchšom
presune mestom.
Viac ako 60 ľudí s mentálnym postihnutím z regiónu
Turiec absolvovalo letnú školu. Na rôznych
workshopoch získali rôzne vedomosti a zručnosti.
Špeciálny terapeutický chodník pre deti a dospelých s
autizmom prispel k rozšíreniu rehabilitačných cvičení

1 000,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 502,07 €

2 250,00 €

1 250,00 €

1 500,00 €

1 100,00 €

1 240,00 €

1 500,00 €
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a rozvoju hrubej motoriky.
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Nadácia Polis

Žilinský literárny festival
/ 10. ročník
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Klub OMD
Farfalletta Žilina

Aj napriek vzdialenosti,
sme všade tam, kde to
bocciou žije!!

Kia2013
_41

Truc sphérique

Nová synagóga bez
bariér

Kia2013
_42

Diecézna charita
Žilina - Charitatívna
služba v rodinách

Imobilita verzus
kreativita

Kia2013
_43

Diadém o.z.

Návraty do stredoveku

Kia2013
_44

Špeciálna základná
škola internátna
Bytča

Okolie dráhy ožije

Kia2013
_45

OZ PAPAVERO

Komunitné záhrady 2013

Kia2013
_46

Mesto Žilina

Cyklomesto

Kia2013
_47

Gbeľany

Kia2013
_48

Obec Teplička nad
Váhom

Areál ZŠ Gbeľany oprava spevnených
plôch
Obecná budova ľadvinka

Kia2013
_49

Nededza

Klub obce

Kia2013
_50

Krasňany

Športový areál Krasňany

Kia2013
_51
Kia2013
_52

Obec Mojš

Pódium

Varín

Lepšie využívanie
športového areálu

Kia2013
_53

Varín

Rozšírenie detského
ihriska

Kia2013
_54

Mesto Žilina

Revitalizácia a rozšírenie
parku Studničky

Vďaka finančnej podpore sa uskutočnil Žilinský
literárny festival , ktorý viac ako 1000 návštevníkom
ponúkol workshopy, besedy, autorské prezentácie,
koncerty a mnohé iné aktivity. Festival prispel k
medzigeneračnému dialógu a tolerancii.
20 športovcov s ťažkým telesným postihnutím mohlo
vďaka grantu cestovať na športovo-rekondičné
sústredenie v hre boccie. Skvalitnili si stratégiu hry a
pripravili sa na MS v Dubnici nad Váhom 2013.
Finančné prostriedky boli použité na sprístupnenie
Novej synagógy širokej verejnosti a tiež na vytvorenie
sociálnych zariadení.
15 seniorov a zdravotne postihnutých ľudí sa
zúčastnilo na tvorivých dielňach, na ktorých sa učili
pracovať s hlinou. Mali tak príležitosť na
sebarealizáciu a budovanie sociálnych kontaktov.
Pomocou grantu sa zabezpečila lepšia prístupnosť
hradu Blatnica. Prostriedky boli použité na úpravu
predhradia a oddychových miest. Uskutočnil sa náter
drevených častí, vykosenie a vyhrabanie okolia
prístupových chodníkov.
Deti s mentálnym postihnutím a zdravotným
znevýhodnením v Bytči môžu vďaka novým športovým
pomôckam rozvíjať svoju motoriku, precvičovať
pohybový aparát a upevňovať svoje zdravie.
OZ Papavero pracovalo na obnove 5 starších
komunitných záhrad a vytvorení 3 nových. V rámci
Žiliny tak fungujú komunitné záhrady- Univerzitná,
Bernoláková, Gorazdova, Bajzova, Piešťanská,
Čajakova a Lichardova.
Poskytnutý grant zlepšil podmienky cyklodopravy a
prispel k zvýšeniu bezpečnosti. Finančné prostriedky
boli použité na preznačenie trás, vybudovanie
cyklokoridoru, opravu povrchu cyklochodníka a
osadenie dvoch cykloprístreškov.
250 žiakov zo základnej školy v Gbeľanoch sa bude
kažodenne prechádzať po nových bezpečnejších
chodníkoch.
V Tepličke nad Váhom je vybudované nové centrum.
Dominantou je herňa pre mamičky s deťmi, centrum
budú využívať aj rôzne iné záujmové skupiny.
V Nededzi vybudovali Klub obce, ktorý môžu využívať
rôzne skupiny občanov. Finančné prostriedky boli
využité najmä na asanáciu stropu, stien, odstránenie
nadmernej vlhkosti v klube
V Krasňanoch bol vybudovaný nový športový areál.
Dobudovali sa chodníky, odstránili unimobunky a
budova šatní spolu s tribúnami je zabezpečená
bleskzvodom.
V obci Mojš vzniklo vďaka finančnému príspevku nové
pódium, ktoré obec využíva na rôzne kultúrne akcie.
Grant prispel na obnovu športového areálu v obci
Varín. Zrekonštruovala sa šatňa a sprcha, čím sa
zlepšili celkové hygienické podmienky.
Až 500 detí mesačne ocení rozšírenie ihriska vo
Varíne, vďaka ktorému získali dve nové detské
zostavy. Obec myslela aj na rodičov a osadila tri
lavičky na sedenie.
Vďaka grantu bol rozšírený par Studničky. Prebehli
úpravy celého objektu, výrub drevín, vyčistenie plochy

1 500,00 €

2 238,00 €

2 000,00 €

425,00 €

1 700,00 €

647,00 €

22 116,64 €

50 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €
3 500,00 €

3 500,00 €

30 000,00 €
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a následna výsadba drevín.
Kia2013
_55

Truc sphérique

NM13_0
02

I Klub

ZÁKLAD PRE INTERIÉR
BEZ BARIÉR V NOVEJ
SYNAGÓGE KUNSTHALLE V ŽILINE
Krásny les

NM13_0
03

Autistické centrum
Andreas

Som "IN" - Pomáham v
"AUT"istickom centre V.

NM13_0
04

Občianske
združenie Rodinná
Rozprávka

Skrášlenie rodinného
centra

NM13_0
05

Základná škola
Pavla Marcelyho,
Drieňová 16
Základná umelecká
škola Jána
Albrechta,
Topoľčianska 15

Paint me with your heart

NM13_0
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Občianske
združenie TATRY

Zelené oázy na sídl.
Podbreziny

NM13_0
08

Gymnastické
centrum, Wolkrova
47, Bratislava

Zdravšie prostredie v
gymnastickej hale

NM13_0
06

natieranie okien

Grant prispel k vytvoreniu novej bezbariérovej liatej
podlahy v centrálnej sále a v prístavbe. Bolo položené
aj podlahové vykurovanie.

30 000,00 €

Naša organizácia sídli v zalesnenom areáli spoločnosti
Ježišovej, Klubovú budovu a ihrisko obklopuje les s
rozlohou 80 árov. V tomto areáli organizujeme dennú
klubovú činnosť, celoobecné komunitné akcie a denné
tábory pre deti. Po dlhej zime je v lese veľa
popadaného dreva a lesné chodníčky nám zarástli
brečtanom. Potrebujeme vyčistiť les od popadaného
dreva, spáliť haluze na ohni a obnoviť lesné chodníčky.
Na klubovej budove by sme potrebovali poumývať
okná v počte 6 ks.
Práca v záhrade:úprava terénu, čistenie chodníka,
zbieranie suchých konárov, šišiek, lístia, sadenie
živého plotu, natieranie záhradného nábytku,
preliezačky a hojdačky, natieranie vonkajšieho plotu,
sadenie okrasných rastlín, upratovanie záhradného
domčeku a vonkajšieho skladu. Upratovanie v budove
centra: poriadok v arte dielni, montovanie nábytku.
Dezinfekcia v budove centra: čistenie a dezinfekcia
guličkového bazéna, žineniek a ostatného náradia v
telocvični a snoezelen miestnosti.

50,00 €

Projekt pomohol zeefektívniť činnosť centra Rodinná
Rozprávka, ktoré sa od svojho vzniku snaží prispievať k
zvyšovaniu kvality života detí a ich rodičov v Žiline
a upraviť jeho priestory. Centrum je pre deti a rodičov
dôležitým miestom najmä v nepriaznivom počasí.
Vytvára im tak bezpečné prostredie, kde si deti
predškolského veku majú možnosť zručnosti potrebné
pre život.
Natrietie farbami fasádu pavilónu B, v ktorom sa
nachádzajú najmladší žiaci a telocvičňa, keďže fasáda
je pokreslená nezmyselnými grafitmi a nápismi.
Škola mala okná v havarijnom stave, potrebovala
odstrániť starý náter ošmirgľovaním z rámov okien a
následne natrieť hnedou a bielou farbou. Okná sú
usporiadané do blokov, v jednom bloku sú 4 okná. 1
blok trvá asi 3 hodiny. Spolu sa natrelo 10 blokov,
teda 40 rámov.
Občianske združenie TATRY už niekoľko rokov pracuje
na revitalizácii a humanizácii verejných priestranstiev
v meste Liptovský Mikuláš. Od roku 2010 sme
realizovali úpravy verejných priestranstiev v rámci
projektov: Park pátra Linčovského, Zelená oáza pri
vode (niekoľko etáp), úprava areálu ZŠ Janka Kráľa Liptovský Mikuláš (niekoľko etáp). Okrem intenzívnej
spolupráce so ZŠ Janka Kráľa, ktorej žiaci sa významne
zúčastňujú rôznych dobrovoľníckych aktivít na sídlisku
Podbreziny, sa nám významnejším spôsobom nedarí
zapojiť do dobrovoľníctva obyvateľov sídl. Podbreziny
a ani dobrovoľníkov z miestnych firiem.
Športovú halu navštevuje verejnosť - veľké množstvo
detí a mládeže, a urobilo sa: 1/upratanie molitanovej
jamy (vybratie molitanu z jamy) vysávanie jamy a
následne naplnenie gymnastickej molitanovej jamy.
2/Vyčistenie doskokových žineniek a kobercov
(vynesenie von a vyprášenie). 3/Vyčistenie gym.

200,00 €

400,00 €

100,00 €

100,00 €

395,00 €

100,00 €
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kobercov (vysávanie a tepovanie) 4/ Vyčistenie okolia
gymnastickej haly (zametanie a vyzbieranie odpadkov
v okolí) 5/ Umývanie okien gym. haly.
NM13_0
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Rada rodičov a
priateľov materskej
školy Šancová

Úprava škôlkárskeho
dvora

NM13_0
10

Združenie rodičov
pri ZŠ na
Bernolákovej 16 v
Košiciach
INEX Slovakia občianske
združenie

Obnovenie náteru plotu
okolo areálu školy ZŠ
Bernolákova 16

NM13_0
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Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Sibírka

Zažime spoločné
dobrodružstvo

NM13_0
13

Základná škola s
materskou školou
Vývojová 228
Bratislava - Rusovce

Malá škola s veľkým
srdcom

NM13_0
15

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Úprava areálu hradu
Hričov

NM13_0
16

Občianske
združenie pri MŠ
Prešovská

Škôlka

NM13_0
11

Integruj nás v Integre

Upravil sa areál škôlkárskeho dvora:
Pokosenie trávnika, maľovanie na kvetináče,
maľovanie múriku pri vstupe do škôlky, maľovanie na
záhradný domček na dvore.
Úprava oplotenia školy (bole vo veľmi zlom stave,
keďže plot školy bol naposledy natieraný asi pred 10
až 15 rokmi a začína hrdzavieť.

50,00 €

INEX Slovakia organizuje aktivity v DSS Integra už
niekoľko rokov. Vidíme, že príchod nových tvári a
nových dobrovoľníkov má obrovský význam pre
klientov centra. Rôzne dobrovoľnícke aktivity
predstavujú zmenu a narušenie rutiny nielen pre
klientov, ale aj pre samotných zamestnancov centra.
Preto by sme radi pokračovali s pomocou a aktivitami
v DSS Integra.
Klienti DSS Sibírka aj napriek úsiliam zamestnancov
nemajú možnosť zažiť dobrodružstvá tak často, ako by
si želali. Zažiť opekanie v prírode pre väčšiu skupinu je
možné zrealizovať len za pomoci dobrovoľníkov.
Spoločná cesta prepravnými prostriedkami,
prechádzka v lese a samotná opekačka je pre našich
klientov nezabudnuteľným zážitok. Preto účasť
dobrovoľníkov umožní zrealizovať nerealizovateľné.
Úprava skalky, Úprava školskej záhrady, Školský dvor
v MŠ, Natieranie plota, Školský areál, priľahlé
priestory a ihriská majú veľkú rozlohu, tak isto aj
oplotenie, ktoré treba stále udržiavať. Deti, žiaci,
rodičia a priatelia školy spolu so zamestnancami školy
sa snažia okolie školy a materskej školy udržiavať, ale
nie vždy sa to darí. Hlavne by nám pomohla
revitalizácia veľkej skalky, obnovenie náteru na plote
okolo školy a materskej školy, obnovenie náterov
hracích prvkov v materskej škole a úprava školského
dvora a záhrady.
Združenie priateľov Hričovského hradu získalo na rok
2012 finančnú podporu vďaka čomu sa spustil prvý
archeologický výskum a murárska sezóna na hrade
Hričov. V rámci záchranných prác sa na hrade začalo s
murovaním staticky najviac ohrozených častí hradu. V
týchto prácach by sme chceli naďalej pokračovať a
zapojiť tak množstvo mladých ľudí do pomocných prác
na hrade. V rámci tohto projektu by sme chceli
pokračovať v dokončení plošiny v predhradí slúžiacej
ako priestor pre stavebný materiál a parkovanie,
pokračovať v archeologickom výskume cisterny,
nahromadiť kameň pre murárske práce a pokračovať v
čistení a odstraňovaní náletovej vegetácii v areálu
hradu
Cieľom projektu je urobiť deťom bezpečné a estetické
prostredie, v ktorom trávia väčšinu svojho času počas
týždňa. V rámci rekonštrukcií interiéru a exteriéru
materskej školy je potrebné natrieť farbou kryty na
radiátoroch a zábradliach na schodisku, troch
radiátorov, ktoré sú ošúchané a tiež zábradlia na
dvoch terasách, ktoré sú vplyvom počasia zhrdzavené,
sú v zlom stave a vyžadujú obnovu.

200,00 €

50,00 €

50,00 €

400,00 €

200,00 €

100,00 €
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INEX Slovakia občianske
združenie

Dobrovoľníci deťom

NM13_0
18

IRL

Krajšie a bezpečnejšie

NM13_0
19

Penzión Jeseň n.o.

Jeseň života

NM13_0
20

Základná škola s
materskou školou,
Sibírska 39

Otvorená škola

NM13_0
21

Rodičovské
združenie pri MŠ v
Ivanke pri Dunaji,
Hviezdoslavova ul.
č. 1

Veselý plot

Počas podujatia Naše mesto 2013 by sa firemní
dobrovoľníci zapoja do úpravy vonkajšieho a
vnútorného priestranstva materskej škôlky Haanova 9
v Bratislave. Išlo by predovšetkým o umývanie okien,
natieranie radiátorov a úpravu záhrady a ihriska v
areáli škôlky. Riaditeľka škôlky už dlho rozmýšľala o
úprave týchto priestorov avšak na úspešnú realizáciu
jej chýbali buď financie alebo dostatok dobrovoľníkov.
Práve vďaka Nadácii Pontis a podujatiu Naše mesto by
sme radi prostredníctvom našich a firemných
dobrovoľníkov pomohli škôlke skrášliť a zlepšiť jej
areál a tým zabezpečili deťom krajšie, lepšie a
bezpečnejšie prostredie.
Materská škola, ktorú podporujeme, sa nachádza v
staršej budove mestskej časti Bratislava- Lamač .
Postupne sa snažíme (aj za pomoci mestskej časti
preinvestovaním nami zaplateného nájmu do tejto
budovy) zveľaďovať okolie materskej školy. Finančné
prostriedky určené predškolským zariadeniam však
nepostačujú na vykrytie nákladov, ktoré by boli
spojené vyplatením rôznych firiem, ktoré sa
špecializujú na služby súvisiace s údržbou budov a
areálov. Pri tejto údržbe veľmi aktívne vypomáhajú
rodičia detí, no práce je stále viac než dosť.
Dobrovoľníkov by sme preto chceli zapojiť do prác
súvisiacich opravou detských preliezok, úpravou
pieskoviska, chodníkov a pod.
Naši seniori žijú v zariadení, ktoré je rodinného typu.
Chceme aby svoju starobu prežili dôstojne a boli
spokojní. Počas roka sa im snažíme ponúknuť rôzne
aktivity a pripravovať programy pri rôznych
príležitostiach ako sú Vianoce, Veľká noc, fašiangová
zábava atď. Avšak vždy sa to všetko odohráva len v
zariadení. Naším cieľom je "vyjsť von" zo zariadenia a
dať im zažiť nové zážitky aby neupadali a stále sa
mohli tešiť zo života. Aby mali trošku zmenu a mohli
získať nové zážitky na výlete, na ktoré budú potom
ešte dlho spomínať. Potrebovali by sme pomoc
dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli pri sprevádzaní
klientov, pri tlačení vozíkov a asistencii. S tým súvisia i
rozhovory.
Naša škola sa snaží byť otvorenou školou nielen pre
naše deti a žiakov, ale aj ich rodičov, starých rodičov a
ostatných občanov. Práve od skupiny, mimo školské
prostredie, by sme uvítali pomoc pri vzdelávaní našich
detí a aj manuálnu pomoc pri bežnej údržbe školy.
Deťom je bližšie neformálne vzdelávanie od
odborníkov.
Okrem detí sa môžu touto formou aj vzdelávať
pedagógovia.
Čo sa týka údržby okolia máme veľký problém časovo
zvládať 4 veľké budovy iba dvoma školníkmi (viac si
nemôžeme finančne dovoliť).
Údržbu okolia chceme spojiť aj so vzdelávaním. V
areály sa nachádza opustená časť pozemku na ktorej
by sme chceli zriadiť trvalkovú bylinkovú záhradku. Je
potrebné pomôcť s burinou,...
Naša materská škola oslávila už 62 rokov od svojho
vzniku. Budova pôsobí smutným a ošarpaným
dojmom a preto by nás potešil farebný rozprávkový
plot. Stará drevená ohrada by žiarila a vysielala na deti
signál ,,U nás je veselo" poďte sa hrať.

200,00 €

50,00 €

100,00 €

400,00 €

50,00 €

60

NM13_0
22

OZ PAPAVERO

LAVIČKY A KRÍKY

NM13_0
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Rodičovské
združenie pri MŠ
Budovateľská,
Bratislava

Vypratanie zakliatej
pivnice

NM13_0
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RC Stonožka

Deň otcov v Stonožke

NM13_0
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Patria - Domov
dôchodcov v
Galante

Pekný deň

NM13_0
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HESTIA, n.o.

Skrášlime si záhradu a
okná

NM13_0
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ZŠ s MŠ
M.R.Štefánika,
Grösslingová 48,
Bratislava
ZŠ s MŠ pre deti a
žiakov so SP,
Drotárska cesta 48,
Bratislava

Dobrovoľníci škole.

NM13_0
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UŠKO

Minulý rok sme začali s obnovou lavičiek na verejnom
priestranstve na ul. Nešporova pri Bille. Nový šat
dostalo 5 lavičiek, a ešte 5 lavičiek zostalo v
pôvodnom stave. Radi by sme lokalitu dokončili.
Ulica pokračuje v smere ku plavárni chodníkom, ktorý
lemuje zelené vegetatívna stena pôvodne vysadená z
250ks kríkov. Časť kríkov bolo znehodnotených, alebo
odcudzených. Aby naďalej plnila svoj účel treba
dosadiť cca 60 ks kríkov.
Škôlka Budovateľská sídli v bytovom dome
postavenom v "budovateľských" päťdesiatych rokoch.
Má pomerne veľkú pivnicu (5x5) metrov, ktorá je
akousi "zakliatou" komnatou - za dlhé roky fungovania
škôlky sa zaplnila množstvom harabúrd, a už ani
dlhoročné pani učiteľky netušia, čo všetko sa tam
skrýva. Starý televízor, polámaný nábytok, sud plný
ktoviečoho...Pomoc dobrovoľníkov oceníme pri
vyprataní a roztriedení odpadu, jeho naložení do
kontajnera a odvoze na skládku. Vyprázdnená pivnica
poslúži na uskladňovanie sezónnych hračiek detí.
Potrebovali by sme tiež pomoc pri natretí krytov na
radiátory v triedach.
Dobrovoľníci pomohli pri realizácii športového
dopoludnia pre rodičov a deti a výrobu darčekov pre
oteckov - knižku prvej pomoci, a maľovaného trička.
Komunikácia a prechádzka so seniormi, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje pomoc inej osoby pri
mobilite, sú odkázaní na invalidný vozík. Dobrovoľník
bude tlačiť klienta zariadenia na invalidnom vozíku
počas prechádzky. Prechádzka mestom je zameraná
na novo vybudované miesta, účastníci si odpočinú v
príjemnom prostredí pri fontáne na námestí. Klienti
môžu navštíviť kostol, kde sa bez pomoci
dobrovoľníkov vôbec nedostanú, nakoľko je od
zariadenia vzdialený. Dobrovoľníci pomôžu našim
klientom prekonať prekážky a umožnia im kontakt s
vonkajším svetom, čo im ich zdravotný stav
neumožňuje.
Počas dobrovoľníckeho dňa by sme chceli zrealizovať
dve dobrovoľnícke aktivity - umývanie okien v izbách
klientov a terénne úpravy v záhrade - sadenie
stromčekov, hrabanie lístia a odpadkov v záhrade. K
areálu našej budovy prináleží krásna záhrada, ktorú
hlavne využívajú naši klienti - seniori na prechádzky a
posedenie na lavičkách. Okolo záhrady je nízky plot a
klienti pociťujú nedostatok súkromia. Dobrovoľníckou
aktivitou vo vnútri by sme chceli umyť okná. Počas
dňa naši zamestnanci vykonávajú opatrovateľské
úkony spojené s našimi klientmi a nemajú čas starať
sa o záhradu. Klienti, seniorovi zas nemajú dostatok
fyzických síl, aby zvládli prácu v záhrade.
Dobrovoľnícku pomoc potrebujeme z dôvodu
obtiažnosti predpokladaných prác, nedokážeme
svojpomocne a za pomoci maloletých žiakov vykonať z
bezpečnostných dôvodov uvedené aktivity.
Škola sa nachádza v prekrásnom prostredí Bratislavy
na vršku Machnáč. Poveternostné vplyvy, veľkosť
areálu a nedostatok finančných prostriedkov nám
neumožňujú realizovať všetky plány udržať prostredie
v dostatočne estetickom stave, či už v interiéri aj v
exteriéry školy.

200,00 €

50,00 €

50,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

400,00 €
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NM13_0
29

Spojená škola
Kráľovnej pokoja,
Na Závaží 2

Úprava areálu školy

NM13_0
30

Občianske
združenie MŠ
Jankolova 8

Farebná škôlka 2

NM13_0
31

Základná škola,
Kežmarská 28,
Košice

Úprava športového
areálu školy

NM13_0
32

Materská škola,
Sídlisko Nová doba
923/12

Tešíme sa na pekný dvor

NM13_0
33

Mesto Sereď

Skrášlime si naše mesto

NM13_0
34

Združenie
príbuzných a
priateľov "Radosť"

Čas pre Naše Mesto

NM13_0
35

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu

Hrad Lietava oáza pokoja

Pomocou projektu chceme zabezpečiť úpravu
vonkajších priestorov areálu školy. Aktivitami by boli vyčistenie detského ihriska a trávnatej plochy pre hry
najmä pre deti 1. stupňa základnej školy a čistenie a
maľovanie oplotenia areálu školy. Jednalo by sa o
vyčistenie a vyhrabanie trávnatej plochy, ošetrenie a
natretie drevených konštrukčných prvkov ihriska,
vyčistenie pieskoviska a maľovanie plotu. Detské
ihrisko aj časť plota je v nevyhovujúcom stave.
Dobrovoľníckou prácou by sme chceli tento stav
zmeniť k lepšiemu. Po skončení aktivít každý
dobrovoľník získa drobný spomienkový darček
vyrobený našimi žiakmi a vytvoríme spoločné foto,
ktoré umiestnime na našom webovom sídle.
V minulom roku sme sa zapojili tiež do projektu Naše
mesto a dobrovoľníci nám pomohli vymaľovať
priestory na školskom dvore: preliezky, lavičky,
dopravné ihrisko, altánok, sklad hračiek. Máme s nimi
veľmi dobré skúsenosti, preto sme sa rozhodli opäť
požiadať o pomoc v maľovaní, skrášľovaní i pri oprave
detských dopravných prostriedkov.
Chceli by sme, aby naša materská škola bola ešte
farebnejšia, aby sa deti dobre cítili pri hrách v peknom
prostredí.
úprava športového areálu školy:
Preriedenie kríkov pri plote ihriska z ulice Kežmarská
Odpratanie kríkov na kompostovisko v areáli ihriska
Odstránenie hrdze z plota, Natretie plota zelenou
farbou, oprava dier v plote,

200,00 €

V januári sme opravovali plot, vymieňali sme staré
výplne za nové, ktoré treba natrieť ochranným
náterom a zamaľovať. Nový náter aj preliezkam,
lavičkám. Ďalej na školskom dvore chýbajú
pieskoviská pre deti. Chceli by sme pomocou
dobrovoľníkov zrekonštruovať staré pieskovisko vyčistiť, vydezinfikovať a nanosiť nový piesok, aby sa
mohli deti v dobrom počasí tvorivo hrať v pieskovisku.
čistenie a zber odpadkov, natieranie lavičiek,
hrabanie, výsadba drevín
Mesto Sereď potrebuje pomoc dobrovoľníkov z
dôvodu vykonania prác na ktoré nemá voľné zdroje
ani kapacity svojich zamestnancov. Dobrovoľníci a
naša organizácia majú veľkú spraviť naše mesto
krajšie a čistejšie.
v rámci projektu sa uskutočnilo:, vymaľovať steny
sociálneho zariadenia a zároveň vyčistiť a dezinfikovať
kachličky, 2, opraviť a namaľovať priestor pod oknami,
3, vyčistiť radiátory v zariadení,4, umyť okná a vyprať
záclony. Ako združenie máme potrebu zveľadiť a
esteticky skrášliť naše zariadenie, a tým prispieť k
skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb a k
celkovej pohode a spokojnosti našich klientov, ktorí v
Rehabilitačnom stredisku trávia viac ako 6 hodín
denne.
Združenie už od roku 1999 sa snaží, aby sa samotný
hrad stal strediskom ambicióznych mladých ľudí, ktorí
na základe zmysluplného využitia voľného času sa už
13 rokov venujú záchrane, konzervácii a čiastočnej
obnove NKP Lietavský hrad. Práce na hrade
prebiehajú systematicky a postupne aj vďaka
realizovaniu menších grantov, ktorých už bolo na
hrade vykonaných mnoho druhov. Tieto menšie

200,00 €

100,00 €

45,00 €

400,00 €

100,00 €

400,00 €
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granty zabezpečia prípravu na spustenie veľkých
projektov. Prvá skupina dobrovoľníkov projektu Naše
mesto bude kopať na západnej stene Pravouhlého
bastiónu sondážne jamy v ktorých budú napevno
upevnené stojky budúceho lešenia. Druhá skupina
bude budovať kaskádu - pracovná plošinu pod
Polygonálnym bastiónom.
NM13_0
36

Základná škola,
Štefánikova ulica

Maľovanie interiéru
školy

NM13_0
39

Bratislavská
arcidiecézna charita

Poďme spolu do mesta

NM13_0
41

Gaudeamuszariadenie
komunitnej
rehabilitácie
Bratislava

Úprava záhrady,
opekačka

NM13_0
44

Základná škola s
materskou školou,
Brodno110, Žilina

Nech farby ožijú

NM13_0
46

Anna Bajanová

Slanec - obnova ihrísk

Počas aktivity chceme vymaľovať šatne žiakov v našej
základnej škole. Chceme tým vytvoriť estetické
prostredie, v ktorom sa naši žiaci budú cítiť príjemne.
Steny a šatne potrebujú renováciu náteru a nie je v
našich možnostiach zabezpečiť ju. Preto veľmi radi
využijeme pomoc dobrovoľníkov.
V Domove seniorov Charitas sú umiestnení klienti s
najyvšším stupňom odkázanosti, a to pre postih v
oblasti mobility alebo pre demenciu, diagnózou
prípadne kombináciu oboch. S ohľadom na ich
možnosti a možnosti zariadenia sa veľmi zriedkavo
dostávajú do prirodzeného sociálneho prostredia.
Preto je pre nich každá vychádzka do mesta vítaným
zážitkom. Z predchádzajúcich rokov máme dobré
skúsenosti so spoluprácou s dobrovoľníkmi, ktorí
umožnili klientom prechádzku po meste a posedenie
na káve. Radi by sme im tento zážitok zopakovali
znova. všetci klienti sú na invalidný vozík, preto aj pri
vychádzke potrebuje každý svojho "asistenta". Nové
zážitky čakajú aj na dobrovoľníkov.
Pomoc dobrovoľníkov potrebujeme pri úprave našej
záhrady, maľovaní obrubníkov z dôvodu, že naši
klienti sú telesne znevýhodnení a nedokážu tieto
činnosti vykonávať.
Pri opekačke potrebujeme pomoc dobrovoľníkov pri
presune klientov na miesto opekania, ale aj pri
opekaní.
Máme veľký pekný školský areál, ktorý je k dispozícii
verejnosti v popoludňajších hodinách na športovú
činnosť a detské ihrisko pre malé deti. Pravidelne
potrebujeme obnovovať nátery na kovových častiach
vstupnej brány, futbalových brán , drevených
lavičiek, preliezok. Túto činnosť vykonávajú starší
žiaci, niektoré nátery ale nie sú vhodne na používanie
pre deti a boli by sme radšej, ak by nám pomohli
dobrovoľníci. Vynovený areál prispeje v lete k
rozšíreniu športovej aktivity medzi mladými ľuďmi.
Ihriská v lokalite Slanec sa nachádzajú na
novovzniknutej cyklotrase (otvorenej v polovici roku
2012) s označením R33, žltá značka, ktorá vedie cez
vinohrady a spája Račiansku ulicu v lokalite Ahoj a
Peknú Cestu v Krasňanoch. Cyklisti sa potom môžu
napojiť na existujúce cyklotrasy vedúce hore na Ahoj,
resp. Kamzík, alebo na opačnej strane v Krasňanoch
na modrú cyklocestu označenú ako 2009 vedúcu k
Horárni Krasňany a ďalej rôznymi smermi po lese,
alebo môžu pokračovať cez vinohrady smerom na
Raču a Vajnory. Vďaka otvoreniu cyklocesty, ktorá je
nenáročná a preto veľmi vhodná pre rodiny s deťmi,
sa zvýšil počet návštevníkov na bicykloch s deťmi z
rôznych častí Bratislavy. Každý návštevník však určite
ocení, keď budú ihriská bezpečné, čisté a upravené.
Zostavy trebalo vyšmirgľovať, namaľovať, vymeniť
niektoré nalomené a rozsušené dosky.

198,76 €

50,00 €

100,00 €

50,00 €

200,00 €
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NM13_0
47

Základná škola

NM13_0
49

Stredná
zdravotnícka škola
Trnava, Daxnerova
6

Športom k zdraviu

NM13_0
50

Centrum Návrat v
Žiline

HR - Komunikácia a
efektívna spätná väzba

NM13_0
52

Základná škola,
Karloveská 61

Manuálne práce

NM13_0
53

Gymnázium,
Varšavská cesta1

Dúhová škola

NM13_0
54

Diecézna charita
Žilina - Dom charity
sv. Kamila

Skrášlime svoj dom

NM13_0
55

Zachráňme hrad
Slanec

Hrad Slanec

NM13_0
56

Denné Centrum
Frézia Partizánske
n.o.

Spoločnými silami 2

Škola dbá aj na príjemne prostredie vo svojom okolí
do takej miery ako to finančná situácia a počet
pracovníkov dovoľuje. Niektoré priestory si vyžadujú
menšie rekonštrukčné, údržbové práce. Chceme aby
sa v priestoroch budovy školy ale aj mimo nej žiaci a
zamestnanci cítili príjemne, veď väčšinu dňa trávime
práve v škole.
Potrebujeme skvalitniť športové ihriská (úprava
povrchu na tenisovom a hádzanarskom ihrisku,
oprava oplotenia), vyznačiť dráhu pre rekreačný beh a
skrášliť areál školy (trhanie zeliny, výsadba zelene a
kvetov). Uvedené práce riešime pre nedostatok
financií pomocou dobrovoľníkov, zväčša žiakmi našej
školy.
Máme potrebu rozšíriť si možnosti a schopnosti ako
efektívne fungovať v tíme, rozvíjať pracovný tím,
vzájomne sa inšpirovať ale i kritizovať, aby sme mohli
ďalej rásť a konštruktívne robiť našu prácu.
Dokončenie minuloročnej aktivity – úprava druhej
časti spojovacej chodby. Činnosť pozostáva z
odstránenia starého náteru a maľovania kovových
častí v spojovacej chodbe. Vyčistiť areál školy od
buriny a lístia. Dobrovoľníci pomôžu v krátkom čase
vyčistiť areál, ktorý je veľmi veľký a dokončiť
maľovanie spojovacej chodby.
Omaľovanie chodieb školy. Budova školy má 37 rokov.
Náš zriaďovateľ(VÚC) sa stará o 66 škôl a ďalších
inštitúcií (DSS, hrady, zámky, knižnice...). Pridelený
rozpočet nám ledva postačuje na zaplatenie energií a
rôznych havarijných stavov budovy (ktorých je
neúrekom).Maľovanie tried riešia rodičia
svojpomocne. Projektom Naše mesto chceme získať
dobrovoľníkov na vymaľovanie chodieb. Skultúrnime
prostredie školy, kde väčšiu časť dňa trávi okolo 500
detí a 54 zamestnancov (chodby sa maľovali
naposledy pred 10 rokmi).Organizujeme aj rôzne
súťaže, výstavy, kultúrne, športové podujatia a všetky
druhy volieb. Týmto projektom chceme tiež
zintenzívniť spoluprácu školy s firmami.
Dom charity sv. Kamila v Žiline je kombinované
zariadenia - domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov, ktorí poskytuje svoje služby 26 seniorom,
ľuďom so zdravotným postihnutím počas celého dňa.
Potrebujeme zútulniť prostredie - dom, v ktorom títo
ľudia žijú, vymaľovať spoločné priestory, suterén,
chodby, ďalej upraviť okolie zariadenia a naniesť náter
na altánok, ktorý využívajú seniori počas letných
mesiacov.
Na základe vypracovaného statického pasportu sa
snažíme v čo najkratšom čase vykonať zabezpečovacie
práce na objekte Slanský hrad. Medzi tieto činnosti
patrí domurovanie kavern (výpadkov v kamenných
stenách) či špárovanie muriva / dopĺňanie zvetralého
pojiva. Špárovanie je síce fyzicky menej náročná
činnosť no poškodenie objektu je tak rozsiahle že si to
žiada o to viac dobrovolníkov. Podobnou činnosťou je
aj archeológia pri ktorej sa žiada mravenčia práca a
postupuje sa len po malých krokoch.
Pomoc dobrovoľníkov pri udržiavacích prácach v
zariadení - akcia bola zameraná na pomoc pri novom
nátere rámov okien a spoločne strávený čas
s klientami centra pri spoločnom varení gulášu.

349,00 €

400,00 €

10,54 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €
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NM13_0
57

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím v SR

Krajšie bývať kvalitnejšie žiť

NM13_0
58

Združenie na
záchranu
Jasenovského
hradu

Pomôžme hradu

NM13_0
59

Združenie rodičov a
priateľov MŠ
Ľ.Fullu, Bratislava

Maľujeme, natierame,
deťom škôlku
skrášlujeme...

NM13_0
60

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím v
Spišskej Novej Vsi

Spolu tvoríme niečo
nové

NM13_0
61

DSS pre deti a
dospelých
KAMPINO

Pekná záhrada 2013

NM13_0
62

Dss - MOST, n.o.

Dajme o sebe vedieť

NM13_0
63

Diecézna charita
Žilina - Dom charity
sv. Vincenta

Nová šanca pre staré
steny

Pomoc dobrovoľníkov potrebujeme pri skrášľovaní
bytu, v ktorom ZPMP v SR prevádzkuje Zariadenie
podporovaného bývania od roku 2005. Klientmi sú
mladí dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí by
chceli zmeniť farbu stien, aby sa zariadenie o kúsok
viac priblížilo k ich predstavám o vlastnom bývaní.
Keďže financovanie prevádzky je veľmi náročné,
neostávajú nám finančné prostriedky na vymaľovanie.
S prosbou o pomoc sa preto obraciame na
dobrovoľníkov, ktorí by priložili ruku k dielu a pomohli
nám priestory izieb klientov vymaľovať.
Pracujeme na obnove múrov hradu, udržujeme areál
kosením a vyžínaním náletových drevín, úpravou
lesnej prístupovej cesty. Dobrovoľníci sú potrební pre
pomoc pri tejto bežnej údržbe hradného areálu, keďže
sa jedná o veľké množstvo drobnej, manuálne
náročnej práce - v ťažko prístupnom areáli nie je
možné využívať techniku, ktorá by odbremenila od
manuálnej práce.
Vzhľadom k tomu, že cieľom je rozvíjať estetické
cítenie u detí a pozitívny postoj k svojmu okoliu, chceli
by sme aj okolie materskej školy esteticky upraviť a
využiť Vašu ponúknutú pomoc dobrovoľníkov pri
natieraní betónoveho múra, ktorý je súčasťou
oplotenia v areáli materskej školy.
Nakoľko organizácia zamestnáva prevažne ženy
príjmeme pomoc dobrovoľníkov mužov, ktorí by spolu
so zamestnancom zariadenia a klientmi pripravili
priestor altánku na položenie pozemkovej dlažby
(vykopali zeminu v priestoroch prístrešku).
Pri ďalšej aktivite v rámci rozvoja pracovných
zručnosti budú klienti zariadenia za pomoci
dobrovoľníkov zlepšovať svoje už nadobudnuté
zručnosti v pracovnej dielni, kde budú pracovať s
hlinou, s prútím a textilom. Tretia skupinka
dobrovoľníkov sa vyberie s klientmi na výlet do
prírody blízkeho okolia.

25,00 €

DSS KAMPINO sa nachádza na rozsiahlom pozemsku
so záhradou, ktorá si vyžaduje pravidelnú údržbu;
zamestnanci zariadenia popri svojej náročnej práci
nedokážu zabezpečiť pravidelnú náročnú údržbu
záhrady a možnosti klientov s ohľadom na ich
zdravotný stav sú tiež značne obmedzené.
Začiatkom tohto roka sme zmenili naše logo ako aj
oficiálny leták o našej neziskovej organizácii. Nakoľko
nedisponujeme farebnou tlačiarňou ani kopírkou,
potrebujeme pečiatkovať nový leták s logom s
farebnou pečiatkou, nakopírovať ich a naskladať.
Letáky a pohľadnice sa používajú pri komunikácii s
verejnosťou, pri pravidelných návštevách v
psychiatrických zariadeniach. Ďalej by sme uvítali
pomoc pri finalizovaní výrobkov - diel v rámci
keramickej dielni, a to glazovanie (maľovanie) a
balenie výrobkov do fólie. Tieto výrobky používame na
predaj počas charitatívnych trhov, nejedná sa o
finančný prínos ale skôr propagačný účel, kedy
poskytujeme informácie pre širokú verejnosť
Dom charity sv. Vincenta v Žiline poskytuje sociálne
služby ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi. Denne
sa títo ľudia stretávajú v priestoroch nízkoprahového
denného centra, ktoré je potrebné z časti vymaľovať a

50,00 €

50,00 €

200,00 €

50,00 €

49,13 €

50,00 €
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uskutočniť drobné búracie práce. Potrebujeme pomoc
dobrovoľníkov pri maľovaní chodieb, WC a pri
odstraňovaní navlhnutej starej omietky.
NM13_0
64

Zájkadná škola
Jarná 20

Detičky a ich ručičky

NM13_0
65

Základná škola,
Prokofievova 5

Pretože a napriek tomu

NM13_0
66

Diecézna charita
Žilina - Charitatívna
služba v rodinách

Úprava okolia a zelene

NM13_0
67

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Skrášlime spolu
prostredie pre
nevidiacich a
slabozrakých

NM13_0
68

Mestské kultúrne
stredisko

Amfiteáter Galanta

NM13_0
69

Mestská časť
Bratislava Devínska
Nová Ves

Čistenie CHKO Malé
Karpaty, natieranie plotu
okolo MÚ

NM13_0
70

Mesto Žilina

Skrášlime deťom jasličky

NM13_0
71

Občianske
združenie Rodinné
centrum Klbko

Revitalizácia herní a
okolia RC KLBKO

Vzhľadom k tomu, že v školách nie je dostatok financií
a areál je značne zanedbaný treba ho obnoviť.
Dobrovoľníckou činnosťou by sme za pomerne nízke
náklady mohli spoločne natrieť plot, namaľovať
stĺpiky, zábradlie, brány. Potrebujeme aj odkopať
zeminu, očistiť areál od starých a suchých rastlín.
Cieľom našich aktivít je upraviť časť vchodu do
budovy školy (bočný vchod), ktorá po opakovaných
zásahoch neprispôsobivých občanov zmenila svoj
pôvodný stav. Zničená omietka, popísané steny,
vchodové dvere, rozbité sklo. Potrebujeme odstrániť
kovovú mrežu, ktorá je pokrivená a preliačená,
vybetónovať podestu, vyrovnať podlahu v medzidverí,
natrieť vchodové dvere z areálu a do budovy, vymeniť
rozbité a popraskané sklá, natrieť vonkajšie múry a
vnútorné steny. Ďalšou aktivitou v rámci vzdelávania
je poskytnúť žiakom 8. a 9. ročníka vedomosti a
praktické ukážky, ako zriadiť webovú stránku. Žiaci
majú v tejto oblasti najväčšie problémy.
Pomoc dobrovoľníkov by sme potrebovali pri skrášlení
vchodu do našej budovy. Každý deň prechádzame
popri tomto kúsku zelene, kde je len neupravená
tráva. Potrebujeme pomoc pri sadení okrasných
drevín a kvetín, prekopaní terénu a úprave povrchu a
taktiež pri kosení trávy pod stromami.
V apríli sme sa pustili do čiastočnej rekonštrukcii
budovy, ktorá zahŕňa aj výmenu starých okien a
terasových dverí za plastové. Po rekonštrukcii budeme
potrebovať pomoc s upratovaním, s maľovaním,
drobnými stavebnými úpravami a skrášlením našej
budovy a okolitej záhrady. Okrem toho potrebujeme
zamurovať nevyužívané okno.
Organizácia zamestnáva cca 25 zamestnancov. Pred
začatím letnej sezóny je potrebné vynoviť a skrášliť
priestor amfiteátra, kde sa v letných mesiacoch
sústreďuje značná časť kultúrnych aktivít.
vyčistenie okrajovej časti lesa CHKO Malé Karpaty v
dotyku s intravilánom mestskej časti Devínska Nová
Ves, zbieranie odpadkov od Dendroparku pozdĺž
lesnej cesty vedúcej k rekreačnej lúke pri
kameňolome Srdce, vyčistenie lúky a natieranie plotu
okolo miestneho úradu
Detské jasle sú dlhodobo konfrontované s nízkym
rozpočtom. Vonkajšie preliezky, lavičky a zábradlia je
potrebné pravidelne natierať a tým zabezpečiť ich
dlhšiu životnosť. Keďže ide o prostredie v ktorom sa
pohybujú detičky je potrebná aj jeho estetickosť.
Každoročne sa aj počas dňa doborovoľníctva
venujeme revitalizácii vnútorných a vonkajších
priestorov RC. Tohto roku ponúkame dobrovoľníkom
možnosť vytvoriť a vyskúšať si realizáciu programu pre
deti - návštevníkov RC, ako aj úpravu šatní, obnovu
existujúcich hracích prvkov, úpravu exteriéru pred RC.
V RC Klbko pracujú len dobrovoľníci, prevažne
mamičky na MD a ich rodinný príslušníci. Sme radi, že
k nám prichádzajú počas dňa dobrovoľníctva aj iní
dobrovoľníci.

50,00 €

50,00 €

50,00 €

100,00 €

400,00 €

172,00 €

200,00 €

50,00 €
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Stredisko
sociálnych služieb
Petržalka

Projekt na dobrovoľnícku
činnosť v Stredisku
sociálnych služieb
Petržalka
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Diadém - združenie
záchrany hradu
Blatnica

Pomôžte hradu Blatnica !
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Rodičovské
združenie pri MŠ

Oživíme školský dvor

NM13_0
75

Mestská časť
Bratislava-Staré
Mesto

Skrášlime naše Staré
Mesto! Namaľuj si v
Starom Meste svoj
odpadkový kôš!

NM13_0
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Depaul Slovensko,
n.o.

Pomoc ľuďom bez
domova

NM13_0
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Lepší svet n.o

Pomocné ruky

NM13_0
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Domov sociálnych
služieb a zariadenie
pre seniorov Rača

Úprava areálu DSSaZpS
Rača

Manuálne aktivity pre dobrovoľníkov- natieranie plotu
v areáli záhrady, natieranie zábradlia, údržba záhrady
v objekte na Mlynarovičovej ulici. Dobrovoľnícka
činnosť je dôležitá z dôvodu skrášlenia a nedokážeme
si ich vlastnými silami zabezpečiť
Blatnický hrad je jeden z 3 hradov v Turci. Zrúcanina
tohto kráľovského hradu sa nachádza na nízkom
vápencovom chrbte Plešovice ,oddeľujúcom Gaderskú
dolinu od Turčianskej kotliny, vo výške 685 m.n.m.,2
km severne od rovnomennej obce..Od roku 1790
opustením hradu poslednými obyvateľmi hrad začal
pustnúť a nastala jeho postupná púť pomalého
zániku. Naše združenie sa od roku 2007 snaží v rámci
svojich možností o záchranu zvyškov tohto hradu.
Záchranné práce sú rôzne - niečo musia robiť
odborníci , no veľa "drobnej " no potrebnej a osožnej
práce dokážu vykonať i laici - dobrovoľníci.
Na školskom dvore v materskej škole je niekoľko
múrikov, ktoré potrebujú nový náter. Naposledy sme
ich maľovali pred 4 rokmi počas dobrovoľníckej
brigády a túto aktivitu by sme radi zopakovali.
Ulicami bratislavského Starého Mesta ročne prejde
množstvo obyvateľov, turistov a ostatných
návštevníkov mesta. Pre udržiavanie čistoty a
poriadku v meste je problémom množstvo odpadu aj
stav a opotrebovanosť odpadkových košov.
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto s pomocou
zapojenia dobrovoľníkov zlepšila stav a vzhľad
poškodených a ošarpaných odpadkových košov v
historickom centre, a aj týmto spôsobom spríjemnila
život a pohyb obyvateľom i návštevníkom centra.
Dobrovoľníci v rámci akcie Naše Mesto obnovili a
namaľovali vyše 150 košov v staromestskej pešej zóne
najmä v oblasti Hviezdoslavovho námestia a ulíc
Michalskej, Ventúrskej, Panskej, Laurinskej.
Prítomnosť dobrovoľníkov a spoločné aktivity sú tiež
veľmi dôležité pre našich klientov. Pomáhajú totiž
búrať bariéry a predsudky, ktoré svet ľudí bez domova
obklopuje. Dobrovoľníci nám pomohli upratovaním a
vymaľovaním priestorov útulku, skrášlením areálu
nocľahárne a roztriediť darované šatstvo. Poskytovať
službu pri registrácii a výdaji stravy v nocľahárni
prípadne stráviť čas s našimi klientmi.
PSC Lepší svet n.o poskytuje sociálne služby dospelým
ľuďom s mentálnym postihnutím. Je náročné
zabezpečiť úpravu areálu a na niektoré činnosti popri
našej práci nezvýši čas. Vďaka pomocným rukám
dobrovoľníkov dokážeme skrášliť záhradu/ areál
centra, namaľovať plot, drevené domčeky, zrealizovať
veľké upratovanie v interiéri a v exteriéri a tak
zabezpečiť krajšie prostredie. Zároveň bude tento
projekt aj integračný a na skrášľovaní Pracovnosocializačného centra sa budú svojou prácou podieľať
dobrovoľníci aj dospelí ľudia s mentálnym
postihnutím.
DSS a ZpS Rača vlastní veľký areál a minimálne
1xročne potrebuje veľkú údržbu:
-záhradkárske práce - čistenie záhonov, hrabanie
lístia, zametanie parkoviska, vynášanie odpadu,
sadenie drevín a kvetov,
-menšie stavebné práce - úpravy chodníkov a
natieranie kovových a drevených konštrukcií.

100,00 €

193,60 €

200,00 €

400,00 €

200,00 €

400,00 €

225,00 €
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Zároveň chceme ponúknuť klientom počas podujatia
príjemný pobyt v záhrade - prechádzky, posedenie v
altánku a hranie petangu.
NM13_0
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HARMÓNIA zariadenie pre
seniorov, domov
sociálnych služieb a
útulok

Výroba vtáčich búdok

NM13_0
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OZ Petržalské
ihriská

Vynovíme petržalské
ihriská

NM13_0
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Dobrovoľníci

Hravé ihriská

NM13_0
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Zelená hliadka

Zelená Filiálka

NM13_0
84

Miestny úrad
Bratislava - Ružinov

Maľujeme, natierame,
čistíme a zametáme

NM13_0
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Maják Nádeje n.o.

Znova krajší

Projektom sa usilujeme získať finančné prostriedky a
pomoc dobrovoľníkov na výrobu vtáčích búdiek za
pomoci klientov nášho zariadenia. Podľa možností
našich klientov, títo sa budú podieľať s dobrovoľníkmi
na aktivitách zahrnutých v projekte. Naši klienti
vzhľadom na zdravotné postihnutia nemôžu prácu
vykonávať samostatne. Tu očakávame pomoc od
dobrovoľníkov.
Detské ihriská na Žehrianskej a Bzovíckej ulici boli
medzi prvými ihriskami, ktoré boli zrevitalizované
vďaka OZ Petržalské ihriská.
Na ihrisku na Žehrianskej by sme radi natreli herné
prvky a opravili kachličkové mozaiky na betónových
múrikoch, ktoré sme spolu s dobrovoľníkmi urobili
ešte v roku 2009. Na Bzovíckej chceme natrieť plot
okolo ihriska a namaľovať šedý betónový múr.
Pomoc dobrovoľníkov potrebujeme hlavne preto, že
ide o nárazovú akciu, ktorú je potrebné urobiť v
krátkom čase, aby ihrisko nebolo "blokované"
prebiehajúcimi prácami.
Stav mnohých detských ihrísk pochádzajúcich ešte z
čias socializmu je v Trnave neuspokojivý, mnohé sú
značne skorodované a mesto z finančných dôvodov
vykonáva iba najzákladnejšiu údržbu. Prednádražie je
posledným veľkým sídliskom v Trnave, ktoré nemá
väčšie moderné detské ihrisko. Ihriská z éry socializmu
boli naposledy natreté v roku 2006 pred voľbami.
Okolie stanice Bratislava-Filiálka pri Trnavskom mýte
sa postupne zmenilo na rozsiahle smetisko, ktoré dnes
špatí hlavne mestskú časť Bratislava - Nové Mesto.
Nánosy odpadkov, čierne skládky a dlhodobé
zanedbávanie tejto lokality zo strany majiteľa
pozemkov (Železnice Slovenskej republiky) viedlo k
totálnej degradácií tohto územia, ktoré chceme tento
rok opäť postaviť na nohy. Chceme využiť akciu Naše
mesto, aby sa k nám pridalo čo najväčšie množstvo
dobrovoľníkov, pretože rozsah územia a množstvo
odpadu žiaľ presahuje naše kapacitné možnosti.
Máme radi svoje sídlisko - máme potrebu skrášliť náš
Ružinov, maľovaním ožviť deťom detské ihriská,
participovať na ich skrášlení, uprataní a oživení parku
Andreja Hlinku.
Budova Majáku nádeje bola rekonštruovaná v roku
2002. Od tejto doby boli viackrát urobené malé
opravy a steny boli viackrát maľované. Finančné
zdroje na zaplatenie stavebnej firmy ako nezisková
organizácia nemáme a svojpomocne priestory pre ich
veľkosť vymaľovat nevieme. Pomoc dobrovoľníkov je
preto pre nás nevyhnutná. V našom krízovom centre
sú ubytované samotné deti alebo deti so svojimi
matkami. "Vypadnúť" do prírody, zabaviť sa pri hrách
a poopekať si špekáčiky pomôže nejednému z nich
aspoň na chvíľu zabudnúť na svoju neľahkú situácia.
Spolu v prítomnosti vychovávateliek, matiek z centra a
dobrovoľníkov chceme pripraviť dopoludnie plné hier,
dobrého jedla a zábavy. Pre množstvo detí však
nevieme sami zabezpečiť opekanie, hranie a súčasne
dozerať na deti. Pomoc dobrovoľníkom bola naozaj
potrebná.

50,00 €

450,00 €

91,83 €

380,00 €

200,00 €

130,00 €
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Rada rodičov MŠ
Hronská 7

Farebný plot

NM13_0
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OZ DOMOV - DÚHA

Sanofi2013

NM13_0
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MC Dietka

Exteriér oži, alebo... "OŽI
v KOŽI"

NM13_0
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OZ Zemplínskoužská hradná cesta

Náš Váš hrad

NM13_0
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Občianske
združenie Petra
Bošňáka - OZ PB

Obnova verejných
priestorov

Materská škola disponuje veľkou záhradou asi 2500
m2, ktorá je oplotená. Kovový plot je cca 300m dlhý
okolo celej záhrady a posledný krát sa natieral asi v
roku 1997. Uvedený plot je potrebné zbaviť hrdze a
ošetriť novým náterom. Potrebujeme dobrovoľníkov,
aby sme mohli v reálnom čase ukončiť práce súvisiace
s obnovou plota, medzi ktoré patrí aj náter. Nový
náter by určite potešil aj okoloidúcich po chodníku,
ktorý vedie okolo celého plota a spestril by dvor
školskej záhrady.
KS DÚHA je v prevádzke už 8.rok. Za tento čas sa u nás
vystriedalo okolo 560 klientov. Zariadenie prirodzene
nesie stopy opotrebovania z nešetrného
zaobchádzania deťmi (zašpinené a obité steny).
Pravidelná údržba a obnova zariadenia je preto
nevyhnutná každý rok. Tento projekt nám každoročne
pomáha udržať hygienický, funkčný a estetický
štandard zariadenia ako aj pekný vzhľad jeho okolia.
Zároveň potrebujeme každý rok preklad výročnej
správy do anglického jazyka, ako aj rutinnú"údržbu"
počítačov, ktoré počas roka nachytajú svoje "muchy".
Exteriér Zdravotníckeho strediska, v ktorom sa
nachádza prevádzka herne OZ MC Dietka je
zanedbané, steny strediska sú posprejované
sprajermi, všade sa povaľuje množstvo ohorkov a
odpadkov. Celkový dojem pri vstupe do budovy je
neútulný až odstrašujúci. Z tohto dôvodu
potrebujeme zaktivizovať ľudí - dobrovoľníkov k
zlepšeniu vonkajšieho prostredia Zdravotníckeho
strediska, ktoré slúži nielen komunite, ktorá
navštevuje MC Dietka, ale i celému sídlisku Mier,ktoré
toto zdravotnícke stredisko využíva.
Členovia nášho OZ a dobrovoľníci pracujú na záchrane
hradnej zrúcaniny nad Vinným už niekoľko rokov, v
roku 2012 bolo na hrade zamestnaných 40 ľudí. Naším
cieľom je vrátiť na hrad život a v návštevníkoch hradu
vzbudiť aktívny záujem o záchranu tejto NKP a to aj
prostredníctvom tradičných remesiel, ktoré si môžu aj
vyskúšať, stredovekej kuchyne, ktorú môžu ochutnať a
v oblečení pripomínajúcom dobové oblečenie. To
všetko v príjemnom a bezpečnom prostredí. Bezpečný
pohyb v pivnici uľahčí tehlová podlaha, v murovanej
peci sa upečie chlieb vďaka nasekanému raždiu,
uzimení sa budú môcť zohriať v kováčni, energickí
môžu kresať nárožné kamene s kamenármi a ostatní
môžu "hľadať hradný poklad".
Minulý rok sme sa zapojili 3-mi aktivitami a počtom 50
pracovníkov zo Samsungu a 25 dobrovoľníkov. Tento
rok plánujeme tieto aktivity:
1. Úprava parku P.J. Šafárika - zametanie, hrabanie,
maľovanie detských hier na betón, maľovanie a
montáž lavičiek
2. areál bývalého kúpaliska - čistenie a úprava areálu
pre športové aktivity pre mládež
3. Lesopark - rozšírenie detského kútika v Lesoparku,
montáž nových detských prvkov, strihanie bazy ivnazívneho porastu.
4. Farbenie zábradlia na moste
5. Vyčistime si pešiu zónu - odstraňovanie žuvačiek z
pešej zóny pomocou škrabiek

100,00 €

400,00 €

50,00 €

100,00 €

396,00 €
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Občianske
združenie Pajštún

Borinka - Pod hradom
Pajštún

NM13_0
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Fakulta
architektúry STU v
Bratislave

Rozžiarme časť "Gottka"
a upravme okolie
architektúry!

NM13_0
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Základná škola
Mateja Lechkého,
Ulica Jána Pavla II.
1, Košice

Pomoc škole

NM13_0
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Inštitút pre dobre
spravovanú
spoločnosť

BA sa ti podobá!

NM13_0
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MULTIKULTÚRA V
NÁS

Ako rastie pohoda

NM13_0
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Materské centrum
HOJDANA-Ružinov

Hojdanovská záhrada

Dobrovoľníkov potrebujeme na pomoc pri
dokončovacích a udržiavacích prácach na
frekventovanej turistickej trase a destinácii v blízkosti
Bratislavy ("Podpajštúnskom korze").
Hrad Pajštún a okolie je využívané veľkým množstvom
ľudí z Bratislavy a okolia. Borinka je malá obec so 700
obyvateľmi (veľká časť v dôchodkovom veku) a obec
nemá zdroje a ani kapacity dostatočne udržiavať daný
priestor.
Fakulta architektúry, nachádzajúca sa na Námestí
slobody v Bratislave, by mala byť reprezentatívnym
objektom v jednote so svojim bezprostredným
okolím. Fakulta architektúry sa snaží napĺňať toto
svoje poslanie a v rámci svojich rozpočtových
možností každoročne investovať do obnovy a údržby
pamiatkovo chránenej budovy školy. Vzhľadom na
urgentnosť problémov sa jedná zväčša o investície vo
vnútri objektu. Okolie je spravované len
nevyhnutnými udržiavacími prácami. Vzhľadom na
aktuálnu výzvu chceme využiť pomoc dobrovoľníkov
na skrášlenie budovy a okolia Fakulty architektúry a
časti námestia slobody študentmi familiárne
nazývanom "Gottko" podľa predchádzajúceho názvu Gottwaldovo námestie.
Radi by sme skrášlili a upravili interiér našej školy, aby
sa v nej žiaci cítili dobre a príjemne. Chceme
vymaľovať sokle v interiéri školy (chodbu pri šatniach
a žiacke schodisko) olejovou farbou, keďže terajší
náter už nespĺňa hygienické požiadavky a je
neestetický. Na túto aktivitu potrebujeme 8
dobrovoľníkov z dôvodu, že na takúto prácu nestačí
len jeden človek - školník, ktorý pracuje na našej škole
a má množstvo iných povinností.
Naším cieľom je povzbudiť širokú verejnosť, aby bola
vnímavejšia a citlivejšia voči dianiu v ich meste/obci,
aby sa zaujímala o to, ako vyzerajú verejné
priestranstvá a aby sa zapájala do verejného diania,
aby si uvedomila, že podoba mesta je aj ich obrazom.
Preto BA sa ti podobá! Pomoc dobrovoľníkov
potrebujeme na to, aby okoloidúcich upozornili
zaujímavým spôsobom na možnosti zapájania sa do
verejného života, konkrétne na Odkazprestarostu.sk a
tiež, aby vytvorili obyvateľom netradičný priestor na
formulovanie svojich predstáv o podobe meste.
V mestskej časti Bratislava-Rača využívame priestory
kultúrneho strediska Krasňanská beseda. Radi by sme
toto prostredie skrášlili, upravili, upratali.
Potrebujeme umyť veľké, výkladové okná, ako aj
menšie, upratať, vysadiť malé okrasné rastliny, kvety,
katalogizovať príručnú knižnicu. Budeme vďační, ak
nám pomôžu dobrovoľníci.
Pomoc potrebujeme od dobrovoľníkov,keďže sami
nemáme dostatok síl na praviedlnú údržbu záhrady a
budoby.Naši aktivační pracovníci stíhajú kosiť iba
hlavnú časť záhrady v okolí ihriska a ostatné časti
záhrady dostávajú údržbu v posledných rokoch iba
počas dobrovoľníckeho dňa Naše mesto.Stálych
zamestnancov nemáme a dokonca ešte aj aktivačných
pracovníkov máme už iba do konca apríla 2013,a
potom už túto možnosť Úrad práce nechce
poskytovať.

200,00 €

400,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

100,00 €

70

NM13_1
00

Vnutroblok

'Mesto a Jedlo': vyroba
laviciek a stola pre
komunitnu zahradu a
priprava jedal pre
susedsku hostinu v
Starom Meste

NM13_1
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Rodinné centrum
Macko

Maľovanie plota verejnej
záhrady pri RC Macko

NM13_1
02

Občianské
združenie pri
Gymnáziu Juraja
Fándlyho, Školská
3, Šaľa

Naše mesto

NM13_1
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Centrum MEMORY
n.o.

Cez okno do záhrady
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Občianske
združenie
Medzilaborka

Rozžiarme školský dvor

NM13_1
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OZ Mulica

Cyklodielna Recykel stahovanie a oprava
bicyklov

NM13_1
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Strom života

Dobrodružstvo na
Malom Dunaji

Jedlo a mesto su od seba neodlucitelne. Mesta
poskytovali od konca stredoveku priestor na
pestovanie zeleniny a chov zvierat. S rastom miest
rastol aj dopyt po jedle a pestovanie a chov sa z
mensich vidieckych a mestych poli presunuli na
monokulturne polia s masovou produkciou. Priamy
kontakt cloveka s pestovanim zeleniny v mestskom
priestore sa tymto pomaly stracal. Preto sme sa
rozhodoli vytvorit aktivitu a program ktora vzbudi
povemodie Bratislavcanov o moznosti a vyskyte
pestovania a zberu jedlych plodov a zeleniny v
mestskom priestore.
RC Macko získalo vo februári 2013 oficiálne do
prenájmu záhradu na Sekurisovej 12, ktorá má
rozlohu cca 1500 m2. O záhradu, jej údržbu a
budovanie detského ihriska sa starajú aktívni členovia
centra posledných 5 rokov. Vzhľadom na jej veľkosť
nie je možné vykonať všetky potrebné práce, preto
vítame každého dobrovoľníka, ktorý pomôže
akýmkoľvek spôsobom. V súčasnosti potrebujeme
ukončiť ošetrenie plota a mreží na balkónoch nami
používaných priestorov, toto spočíva v odstránení
starej farby a hrdze a nanesení nového náteru.
Veľmi radi by sme využili vašich dobrovoľníkov na
manuálne aktivity, nakoľko potrebujeme obnoviť
vzhľad školy. Jednalo by sa o čistenie a maľovanie
plota (pletiva cca 150x2m a bránových plôch 10x2m).
Ďalej by sme potrebovali dobrovoľníkov na čistenie,
vyplievanie a celkovú údržbu tenisových kurtov
(60x30m). Miesto konania by bol školský areál
Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 00 Šaľa.
Potrebujeme umyť všetky okná našej dvojpodlažnej
budovy, nakoľko kapacitne nevieme túto činnosť
zabezpečiť sami. Potrebujeme pomoc pri jarnej
úprave záhrady (zbieranie smetí, hrabanie trávy,
úprava pieskovísk...), nakoľko záhrada je na veľkom
priestore a náš záhradník je na tieto činnosti sám. Naši
odborní pracovníci potrebujú získať nové poznatky,
nakoľko si nie vždy vedia dať rady so sociálnymi
sieťami a získavaním finančných darov a donorov.
Našim deťom z materskej škôlky chceme skrášliť dvor
na ktorom sa hrávaju, farbami oživiť hojdačky,
preliezky aj plot. Od dobrovoľníkov potrebujeme
pomoc aj pri zrevitalizovaní zelene na detskom dvore.
Cyklodielňa Recykel, ako samoopravovňa bicyklov,
bazár, servis, požičovňa bicyklov si chce zabezpečiť
svoju sebestačnosť. Našim zámerom je postaviť si
nový priestor zo skladovacích nákladných
kontajnerov, tieto zrekonštruovať a recyklovať.
Následne do nich presťahovať.
Popri sťahovaní, však zároveň budeme zo starých
bicyklov vyrábať krásne mladé stroje. Pomôžte nám
recyklovať staré bicykle a dať im druhú šancu.
Cyklodielňa je zároveň otvorená aj pre vás - môžete si
prísť opraviť svoje bicykle.
Cieľom tejto aktivity je na člnkoch vyčistiť koryto
Malého Dunaja od odpadkov, ktoré sú sem
naplavované z nášho hlavného mesta. Bratislava, ako
veľké mesto produkuje veľa odpadu, no je smutné, že
veľa z neho skončí v Dunaji a plaví sa s riekou ďalej.
Malý Dunaj, ako rameno Dunaja, tieto odpadky
"prijíma" a tie sa ďalej plavia v jeho koryte. Odpadky

200,00 €

100,00 €

100,00 €

55,90 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €
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sa zachytávajú v porastoch a konároch, ktoré trčia z
vody a na týchto miestach trčia uviaznuté pokiaľ ich
niečo, alebo niekto neodplaví ďalej. Okrem vyčistenia
Malého Dunaja od odpadkov je cieľom tejto aktivity
mať príjemný zážitok zo splavu tejto rieky a na konci
aktivity stráviť príjemne chvíle s kolegami pri teplom
občerstvení,
NM13_1
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Rodičovské
združenie pri
materskej škole,
Lachova 31

Skrášlime deťom vchod,
odstráňme graffiti,
namaľujme stenu.
Dokončime náter
oplotenia areálu.
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Materská škola
Clementisove sady

Čarovanie farbami

NM13_1
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Dom Matice
slovenskej Galanta,
Bratislavská
1458/71, Galanta

Okolie Domu MS pre nás
všetkých
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Truc sphérique

Stanica a Nová synagóga
- Naša Žilina 2013
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Mestská časť
BratislavaDúbravka

Za čistejšiu Dúbravku
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CVČ - Kalokagatia
Strelecká 1 , Trnava

detiasport

NM13_1
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Obec Vlčany

Spoločne

Základom práce bude očistenie steny pred vchodom
do školy a postupné natieranie existujúcich čmáraníc
a kresieb, graffitov..., ktoré sú neestetické a nevieme
ich vlastnými silami odstrániť, nemáme dostatok
finančných zdrojov.
Dobrovoľníci budú najskôr čistiť stenu zoškrabávaním
špachtľami, prípadne nahrubo bieliť vyobrazené
čmáranice, neskôr ich zatierať fasádnou farbou.
Základom práce bude očistenie plotu od hrdze a
natretie plotu, ktorý tvorí oplotenie objektu školy v
dĺžke cca 200m. Plot je kovový a tvorený z tenkých
stĺpikov. Dobrovoľníci budú najskôr čistiť plot
drôtenou kefou od hrdze a následne natierať
základnou farbou a vrchným náterom.
Nakoľko máme okolo našej MŠ dlhý murovaný plot v
kombinácii so železným, snažíme sa ho udržiavať v
rámci našich možností ,v spolupráci zamestnancov
školy a rodičov.Veľmi by sme sa potešili pomoci
dobrovoľníkov pri natieračských prácach.
Dom MS Galanta leží v centre Galanty, obkolesuje ho
park, trávnaté plochy, ktoré je potrebné neustále
udržiavať. Nemáme vytvorenú pozíciu na práce
záhradníka. Veľmi by nám pomohli práce
dobrovoľníkov, ktoré by tieto plochy upravili.
1. V jarných mesiacoch roku 2013 došlo k výmene
parovodu, ktorý prechádza cez terasu a pódium areálu
Stanice Žilina-Záriečie. Je dôležité, aby sa tieto
priestory – po dokončení výmeny parovodu – čo
najrýchlejšie vrátili do pôvodnej podoby. Plánované je
opätovné vytvorenie dreveného pódia o rozlohe 80
m². To zahŕňa pripraviť terén a vybudovať drevené
pódium: narezať dosky, vytvoriť podložie pre pódium,
nabiť dosky.2. V sobotu 15. júna sa v Novej synagóge
uskutoční celodenný program pre deti a rodiny
vyskladaný z viacerých umeleckých workshopov.
Potrebné bude pripraviť priestor na jednotlivé aktivity
(upratať, priviesť a rozmiestniť potrebné zariadenia).
V našej mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa
nachádzajú majetkovo neusporiadané
plochy,tzv."plochy nikoho" ,na ktoré vyhadzujú
obyvatelia odpad - často aj z iných mestských častí.
Plochy špatia celkový dojem sídliska, priťahujú
hlodavce a spôsobujú hygienické ohrozenie. Najhoršie
je na tom lokalita Polianky, ul.Na vrátkach a Agátová
cesta po požiarnu stanicu.
Chceli by sme upraviť a zároveň spojazdniť naše
ihrisko, ktoré by slúžilo deťom počas súťaží, v rámci
mestských táborov a krúžkovej činnosti, ako aj pri
organizovaní jednorázových aktivít. Pomoc
dobrovoľníkov by nám pomohla rýchlejšie zrealizovať
náš projekt.
Upratovanie a skrášľovanie miestneho cintorína,
parku a ihriska pre deti. Dobrovoľníkov potrebujeme
nakoľko nemáme dostatočné množstvo pracovnej sily
z vlastných prostriedkov.
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99,50 €

50,00 €
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100,00 €
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ZŠ s MŠ, Na stanicu
27

"Farbuškovia"
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Obec Dvory nad
Žitavou

Spoločne priložme ruku k
dielu

NM13_1
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Detský domov, ul.
Štefana
Závvodníka,
Prievidza

maľovanie
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Mestská časť
Bratislava- Devín

Úprava budovy pod
bývalým amfiteátrom a
jej okolia pod Devínskym
hradom

NM13_1
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Mesto Partizánske

Za krajšie mesto
Partizánske

NM13_1
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DOMKA - Združenie
saleziánskej
mládeže, stredisko
Bratislava Mamateyova

Jarná revitalizácia
športovísk

Deti žijú v prostredí, ktoré je obklopené fľakatými,
neestetickými stenami, znečistenými výmenou starých
okien za nové a ďalej znečistenými po havárii strešnej
krytiny, ktorá prepustila vodu cez strop, lampy, steny.
Poisťovňa uznala spôsobenú škodu, musíme ju však
odstrániť na vlastné náklady. Problém máme s tým,
kto prácu vykoná bezplatne. Toto je hlavný dôvod,
prečo deti žijú tri roky medzi fľakatými, špinavými
stenami. Vymaľovaním stien bude prostredie
materskej školy pre deti príjemne útulné,čisté,
zodpovedajúce estetickým a hygienickým
požiadavkám.
V obci sa pred dvomi rokmi uskutočnila výstavba
detského ihriska. Z dôvodu, že sa v jeho
bezprostrednej blízkosti očakáva zahájenie výstavby
športovo rekreačného zariadenia a priľahlé plochy sa
tým pádom stanú pre pohyb a pobyt detí
nevyhovujúci a nebezpečnými (pohyb nákladných
automobilov, prašnosť, a pod.), obec plánuje jeho
reinštaláciu a umiestnenie na trávnatú plochu vo
svojej centrálnej zóne. Zabezpečenie obnovy náterov
drevenej konštrukcie ihriska. Okrem tejto činnosti
dobrovoľníci zabezpečili vyčistenie terénu.
Nutnosť vymaľovať spoločné priestory - vstupné
chodby; nalakovanie vstupných dverí do buniek. Sme
zariadenie, ktoré postupne prechádzalo drobnými
rekonštrukciami. V 1/2012 sme sa zlúčili s ďalšími
dvoma detskými domovmi. Akosi na skrášlenie
nezostávajú finančné prostriedky. Vždy sa riešia iba
nutné havarijné stavy.
Ide o skrášlenie priestoru bývalého amfiteátra pod
hradom Devín“. Tamojšia budova a jej okolie sú
vskutku nedôstojné národnej kultúrnej pamiatky Hrad
Devín. Budova je opustená, nezabezpečená,
pomaľovaná rôznymi obscénnymi obrázkami a
nápismi, v priestore bývalého hľadiska nad ňou je
množstvo rôznych odpadkov, v ceste chýbajú 4
kanalizačné poklopy, priečky zabraňujúce vstupu do
hľadiska sú vylámané. Mesto Bratislava nemá na
potrebné úpravy rozpočtované prostriedky. Najmä v
roku pripomínania si 1150. výročia príchodu Cyrila a
Metoda práve na územie Veľkej Moravy a do Devína
by bola úprava týchto priestranstiev veľmi pekným
počinom. Zatiaľ je to národná hanba pod národnou
kultúrnou pamiatkou.
Mesto Partizánske navrhuje dobrovoľnícke aktivity v
oblasti čistenia verejného priestranstva, skrášľovania
objektov a okolia školských zariadení, spríjemnenie
voľného času klientom n.o. Domov, Partizánske a
podporenie tvorivej činnosti komunitného centra
pôsobiaceho v centre voľného času v Partizánskom.
Naše stredisko denne navštevuje veľké množstvo detí,
mladých a rodín s deťmi. Aj napriek tomu, že sa u nás
konajú pravidelné mesačné brigády (pre rodiny a
mladých z okolia) nestíhanie s údržbou sa prejaví
najmä na v silnom vegetačnom čase, kedy zeleň
bujnie a my nestíhame. Na tohtoročnej brigáde sme
sa zamerali najmä na práce, ktoré presahujú našu
schopnosť svojpomocnej priebežnej údržby najmä pre
ich rozsah. Dobrovoľníci pomohli skultúrniť vonkajší
priestor mládežníckeho strediska.

100,00 €

178,00 €

50,00 €

200,00 €

400,00 €

197,00 €
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Združenie na
záchranu
stredovekého
architektonického
dedičstva
nitrianskeho kraja LEUSTACH

Záchrana hradu Hrušov
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Rodičovské
združenie pri MŠ
Dénešova 53,
Košice

Veselá škola
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Rodinné centrum
Prešporkovo

Prešporkovská mozaika

NM13_1
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Domov sociálnych
služieb pre deti
dospelých Galanta

Pomoc pre DSS Galanta

Hrad Hrušov sa nachádza v ojedinelom prírodnom
prostredí Tribečského pohoria na vystupujúcom
kremencovom brale. 300 rokov hrad chátral a
postupne zarastal. Od r. 2004 OZ LEUSTACH 2 roky
sprístupňoval hrad a jeho areál . Po jeho vyčistení
formou dobrovoľníckych aktivít počas víkendov a
školských prázdnin sa OZ snaží staticky zabezpečiť a
zachrániť najcennejšie architektonické celky. Účasť
dobrovoľníkov na záchrane hradu Hrušov pomôže
staticky zabezpečiť jeho najohrozenejšie časti,
pomôže získať nové artefakty pri archeologickom
výskume a odstraňovaní sutiny. Táto pomoc bude pre
hrad Hrušov, jeho priaznivcov i pre turistov
obrovským prínosom a veľkým krokom k spoznávaniu
jeho histórie.
Projekt Veselá škôlka je zameraný na obnovu a
rekonštrukciu detského dopravného ihriska , ako aj
príslušných objektov ( oplotenie, budovy- kočikárne a
pod.), ktoré využívajú nie len deti materskej školy, ale
celého obvodu KVP 1, pretože škola v spolupráci s OZ,
projektom Otvorená škola- bezpečne na ceste v roku
2008 vytvorila detské dopravné ihrisko (DDI) (aj v
spolupráci s nadáciou PONTIS). Ihrisko deti MŠ ako aj
okolia denne využívajú, a učia sa pri tom bezpečne
jazdiť na detských dopravných prostriedkoch. Tým, že
ihrisko je otvorené aj pre širokú verejnosť dochádza k
opotrebovaniu vodorovného dopravného značenia a
máme záujem aby deti boli v estetickom a bezpečnom
prostredí .
Rodinné centrum Prešporkovo je otvorené pre všetky
rodiny s deťmi, aby im spríjemnil chvíle na materskej,
rodičovskej dovolenke, ale aj potom. Aby bolo
prostredie Prešporkova príjemnejšie potrebujeme
vymaľovať a upratať miestnosť na hranie a chodbu.
Potrebujeme zoškrabať starú farbu a vystierkovať
potrebné nedostatky, potom namaľovať steny, aby sa
deti hrali v príjemnejšom prostredí. Tiež potrebujeme
obrúsiť a namaľovať dvere do herní. Následne nám
veľmi pomôže odvoz materiálu a dezinfekcia hračiek.
V sobotu sa tešíme, na dobrovoľníkov, ktorí budú mať
možnosť zahrať sa na animátorov a urobiť program
pre deti z Prešporkova
Uskutočníme 2 aktivity a to vychádzku na ranč, kedy
odvezieme autobusom všetkých klientov, aj ťažko
zdravotne postihnutých, na vychádzku. Druhou
aktivitou sú upratovacie práce v budove, pracovisku
domova. Táto práca je fyzicky náročná, je potrebné
vysťahovať všetok starý nábytok z budovy a z dvora a
uložiť do kontajnerov.
Túto prácu nie sme schopní zrealizovať len vlastnými
silami a táto práca je podľa nášho názoru vhodnou
aktivitou na dobrovoľnícke práce so zapojením
pracovníkov a klientov DSS. Touto formou prispejeme
k akceptácii zdravotne postihnutých klientov
dobrovoľníkmi- zdravými ľuďmi a zároveň prispievame
k integrácii klientov do bežnej populácie.

100,00 €

100,00 €

400,00 €

400,00 €
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Združenie na
záchranu hradu
Revište

Firemné dobrovoľníctvo
na hrade Revište 2013
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28

OZ Zámoček (MŠ
Kuzmányho 9,
Bratislava)

Zámoček pre deti
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Mládež ulice

Farby môjho klubu
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Centrum voľného
času, Orgovánová
5, Košice,
elokované
pracovisko
Domček, Kórejská
1, 040 01 Košice

Krajší plot

Objekty hradu Revište sú v havarijnom stave. Situácia
sa ešte viac zhoršila po veľkom páde a deštrukcii
muriva v roku 2011. Ihneď po získaní všetkých
nutných povolení sme začali v roku 2012 odstraňovať
závaly pri mimoriadne preťažených úsekov obranných
murív. Avšak alarmujúci stav muriva si vyžaduje
bezodkladný zásah, pri ktorom sa zíde každý
dobrovoľník. Urýchlením znižovania závalu sa
exponenciálne zvyšuje potenciál záchrany
deštruovaných častí opevnenia. Ďalší dobrovoľníci
nám umožnia zefektívniť činnosti a naplánovať väčší
objem prác v porovnaní bez ich pomoci. Jednou z
ďalších predností zapojenia ľudí z firemného
prostredia je prezentácia samotného dobrovoľníctva
ako životného štýlu.
OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia
detí navštevujúcich Materskú školu Kuzmányho, aby
naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom,
zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí.
Združenie Zámoček aktívne každoročne organizuje
dobrovoľnícke brigády rodičov. V roku 2013 máme
okrem iných akcií záujem upraviť svahovitý terén v
ihriskovej časti areálu na lezeckú skalku a svahy nad
touto plochou tiež na miesto, kde 60 deti môže
bezpečne loziť, behať atp. Pod položenie lezeckého
povrchu potrebujeme spraviť prípravné výkopové
prace a terénnu úpravu, aby sa predmetné plocha
mohla používať pre spomínané účely.
Pracujeme s deťmi a mládežou v sociálnej ubytovni
Modrý dom v Petržalke. Ide o segregovanú komunitu,
kde žijú prevažne rómske rodiny. Obyvatelia majú
mnohé problémy (nezamestnanosť, chudoba,
kriminalita, závislosti a pod.), čo sa najviac dotýka deti
a mladých. My poskytujeme voľnočasové a sociálne
služby. Jeden z bytov máme prenajatý na realizáciu
nízkoprahového klubu. Je to jeden z mála priestorov,
kde deťom môžeme vytvárať bezpečné prostredie
(hlavne psychologické), oddych, priestor na súkromie,
hru, doučovanie a pod. Potrebujeme ho však dať do
poriadku - namaľovať, upratať a okrášliť, aby sa tam
deti mohli cítiť ešte lepšie a mať okolo seba aj
esteticky príjemné prostredie.
CVČ poskytuje pravidelnú, príležitostnú, rekreačnú
záujmovú činnosť pre deti a mládež z Košíc a okolia.
Našu klientelu tvoria hlavne deti predškolského a
mladšieho školského veku. Najmä pre ne by sme
chceli náš areál skrášliť, spestriť a zatraktívniť. CVČ
sídli v rodinnom dome, v zastavanej časti mesta,
splýva s okolitou zástavbou. Chceli by sme, aby sa
pestrou maľbou odlišoval od okolitých rodinných
domov. Plot okolo Domčeka je v súčasnosti nevýrazný,
bol maľovaný asi pred 15 rokmi. Vplyvom
poveternostných podmienok je sčasti skorodovaný.
Na pracovisku pracuje len 5 žien. Potrebné je plot
vymaľovať rýchlo, aby sa deti neumazali, preto by sme
uvítali pomoc dobrovoľníkov.

100,00 €

100,00 €

50,00 €

50,00 €
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Spojená škola
Svätej Rodiny,
Gercenova 10, 851
01 Bratislava

Pomôžme si navzájom
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ArtEstpolyestetické
vzdelávanie
znevýhodnenej
mládeže

Kam kráča Sociálne
divadlo Hopi hope?
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Diagnostické
centrum Slovinská
1

Skrášlenie areálu
Diagnostického centra
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ZŠ Zoltána Kodálya
s VJM, Švermova 8

Vyčistenie a úprava
bežeckej dráhy
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Rodičovské
združenie pri
materskej škole

S vašou pomocou bude
naše okolie krajšie a
farebnejšie.
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Zoologická záhrada
Sadová 6 Spišská
Nová Ves

Vymaľujeme a skrášlime
ZOO

Škola má veľkú budovu s množstvom priestorov a
veľký vonkajší areál. Uvedené priestory sú náročné na
údržbu a obnovu. 3 poschodia s veľkými a
priestrannými chodbami, kde sa denne pohybuje
takmer 500 osôb je nevyhnutné udržiavať v čistote a
poriadku. Škola však nemá dostatok finančných
prostriedkov na zabezpečenie najnevyhnutnejších
potrieb a požiadaviek. V rámci vonkajšieho areálu má
škola 3 ihriská s betónovou plochou, jedno veľké
futbalové ihrisko, atletickú dráhu a trávnatú plochu s
kríkmi a stromami v okolí týchto ihrísk. Škola nemá
dostatočný počet pracovníkov na udržiavanie
uvedených priestorov a z toho dôvodu sa chce
zúčastniť uvedeného projektu.
Divadlo hopi hope po roku a pol svojej existencie sa
pretransformovalo na sociálne divadlo, kde na jednej
scéne účinkuje viacero sociálnych skupín oddelených
bariérou neporozumenia. Okrem mentálne
hendikepovanej mládeže pracujeme aj s ľuďmi bez
domova - z útulku Oáza v MČ Košice Bernátovce, a
ďalšími skupinami.Od septembra 2013 pripravujeme
pravidelné hranie, potrebujeme pomôcť s
propagáciou divadla. Snažíme sa vylepšiť klasické
formy propagácie aj prísť na niektoré nové nápady v
oblasti guerilla marketingu. Potrebujem teda
dobrovoľníkov na: 1.spracovanie webstránky
www.divadlohopihope.sk
2.výlep plagátov s programom na sezónu 2013/2014
na klietkach kontajnerov v Košiciach
3.Nové nápady
Potrebujeme pomôcť pri úprave areálu. Maľovanie
oprava plota ktorý slúži ako ochrana pri hrách s loptou
práca vo výške 4-6m, maľovanie plota pri hracom
bazéne, pílenie-strihanie živých plotov - úprava kríkov
do tvaru gule, osadenie basketbalových košov (dosiek
na konštrukciu),.
Potrebujeme pomoc dobrých ľudí, lebo nemáme
financie na zaplatenie týchto prác a zároveň
potrebujeme motivovať našich klientov, ktorými sú
deti s narušeným správaním, že treba pomáhať tým
ktorý si pomôcť nevedia.
Potrebujeme vyčistiť a upraviť bežeckú dráhu v areály
školy.Bežeckú dráhu ročne postriekame, napriek tomu
burina rastie najmä na jar. Deti počas telesnej výchovy
nestíhajú bežeckú dráhu vyčistiť, preto by sme si
žiadali 20 dobrovoľníkov. Postriekanie nepovažujeme
za ekologicky prijateľnú možnosť.
Potrebovali by sme pomoc pri vyčistení okolia MŠ od
krovín, oškrabať starý náter z plota a vyfarbiť ho
nanovo. Aj keď sú rodičia ochotní, privítali by sme
pomoc ďalších ochotných a dobrých ľudí
Navrhujeme dve aktivity. Jedna je maľovanie plota
okolo ZOO. V meste je 9 základných škôl, 1 ZUŠ. Radi
by sme vyzvali všetky školy, aby deti kreslili zvieratká,
najkrajší výkres z každej školy vyberieme a dieťa so
svojou učiteľkou obrázok namaľuje na náš plot. Išlo by
o 10 obrázkov dĺžky 2 m. Obrázky by maľovali 2 deti s
1 učiteľkou. Na tento účel potrebujeme farby a štetce.
Druhá aktivita by bola výsadba okrasných stromčekov,
úprava zelene v ZOO a revitalizácia skaliek. Na tento
účel potrebujeme finančné prostriedky na kúpu
okrasných stromčekov.
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Základná škola
Gejzu Dusíka
Galanta, Mierová
1454/10

naša škola 2013
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DAPHNE-Inštitút
aplikovanej
ekológie

Aktívne pre Devínsku
Kobylu
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Základná škola s
materskou školou,
Fraňa Kráľa 2086/2,
Poprad

Školský areál
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Historicko Astronomická
Spoločnosť

Spoločne to dokážeme
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Odborné učilište,
Dúbravská cesta

Vyjasnime si to...
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Centrum voľného
času, Orgovánová,
Košice, elokované
pracovisko Domino,
Popradská 86 040
11 Košice

Estetizácia budovy

úprava areálu a interiéru školy uprava kríkov - 10 ľudí
maľovanie mreží - 5 ľudí
maľovanie socialnych zariadení - šatne - 5 ľudí
= dobrovoľníkov potrebujeme na skrášlenie exteriéru
a interiéru školy, aj na zlepšenie spolupráce školy s
verejnosťou
Cieľom je citlivé skĺbenie praktických
manažmentových aktivít a ochrany prírody Devínskej
Kobyly. Prostredníctvom priameho zážitku chceme
dobrovoľníkom sprostredkovať informácie o význame
a jedinečnosti lokality a zároveň upozorniť na jej
ohrozenie a nevyhnutnú potrebu jej ochrany. Veľkým
prínosom aktívnej účasti dobrovoľníkov je možnosť
ovplyvniť súčasný charakter územia (čistením,
kosením a odstraňovaním náletov). Aktivity zanechajú
v dobrovoľníkoch nielen dobrý pocit z užitočne
vykonanej práce ale veríme, že získané informácie
sprostredkujú aj ďalej a aj takto prispejú k ochrane
územia. Hlavnou myšlienkou projektu je: pomôžme
obnoviť pôvodnú tvár Devínskej Kobyly.
Škola má rozľahlý areál s veľkou trávnatou plochou,
detským ihriskom a altánkom, ktoré využívajú žiaci
školy, ale i široká verejnosť mesta Poprad. V čase
najrýchlejšej vegetácie (máj - jún) je nutné opakované
kosenie trávnatej plochy, ošetrovanie krovín. Je
potrebné obnovenie ochranného náteru na detskom
ihrisku a altánku. V máji a júni realizujeme projekt
malej botanickej záhrady v areáli školy s výsadbou
podtatranskej flóry. Na kvalitné vykonávanie týchto
činností nemáme v tomto období dostatok ľudských
zdrojov.
Úlohou dobrovoľníkov bude spoločne pod dohľadom
koordinátora je pripraviť hrad na hlavnú turistickú
sezónu a materiál na konzervačné práce. Súčasne
bude potrebné previesť každoročné vyčistenie
kamenného schodiska na vrchole brala od náletovej
zelene. V hradnej prekope budú na dobrovoľníkov
čakať hradné kozičky, ktorým treba pomôcť zo
zeleňou. Pre tých čo neradi pracujú na hrade, či vo
výškach je tu kostolík pod lednickým hradom, kde
bude potrebné upratať kamene, pokosiť okolitú lúku
krovinorezom a pripraviť lokalitu na archeologický
výskum.
Sídlime v starých budovách, ktoré majú okná vo veľmi
zlom stave. Preto je ich čistenie každoročne veľmi
náročná činnosť. Pomoc dobrovoľníkov pri ich
umývaní oceníme všetci - naši žiaci, zamestnanci aj
okoloidúci.
Cieľom CVČ je organizovať výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež
mimo vyučovania, vytvárať podmienky pre relaxáciu a
aktívne trávenie voľného času, rozvíjať a zdokonaľovať
talent, špecifické schopností a tvorivosť detí a
mládeže. Potrebovali by sme upraviť, namaľovať,
skorodované okenné mreže okolo budovy, ktoré
narúšajú estetický vzhľad celej budovy.
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Domov sociálnych
služieb pre deti a
rehabilitačné
stredisko ROSA

ROSA 2013
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Sloboda Zvierat

Jarné upratovanie v
útulku Slobody Zvierat
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Spojená škola, Nivy
2, Šaľa

Spojená škola - naša
škola
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BROZ

Odstraňovanie
náletových drevín a zber
odpadkov
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Mestske lesy v
Bratislave

Clean Up Bratislava City
Forests 2013

Dobrovoľníci by mali: 1. vykonať údržbu softveru cca
30 PC, 2. natrieť špalety vymenených okien, 3. umyť
okná vo veľkej jedálni, 4. zrealizovať dve prednášky s
diskusiou na tému Bezpečne na internete, 5. vyčistiť
dlažbu bazénu po maľovaní, 6. vymaľovať stropy v
oddelení rehabilitácie, 7. vymaľovať steny stajní, 8.
vyčistiť podlahu a okná v telocvični. Prvá a štvrtá
aktivita smeruje ku klientom, ktorí prácu s PC a
internetom majú radi, ale často s technikou narábajú
necitlivo a na internete majú tendenciu byť dôverčiví
a nevidieť riziká. Druhá a piata aktivita naprávajú
nedostatky po rekonštrukcii a tretia a 6. - 8. aktivita
umožní nášmu personálu venovať viac času a energie
izbám klientov.
V útulku máme celoročne okolo 200 zvierat, a je veľmi
náročné sa o ne poctivo postarať. Naši zamestnanci
stíhajú každý deň vyčistiť všetky koterce vnútri i
vonku, nakŕmiť zvieratá, dať im čerstvú vodu a počas
dňa ich vydávať dobrovoľníkom na venčenie. Je to
práca ne celý deň a preto na niektoré veci, ktoré sa
priamo netýkajú blaha zvierat, bohužiaľ neostáva čas.
Z toho dôvodu radi privítame dobrovoľníkov, aby nám
pomohli upraviť zeleň v areáli útulku, opraviť búdy,
ponatierať novou farbou preliezky v agility parku,
upraviť teren vo výbehoch, pozbierať odpadky v lesíku
pri útulku, vyčesať psíkov, či umyť okná a podlahy v
interiéri útulku.
Naša dobrovoľnícka aktivita nadväzuje na aktivity
realizované v roku 2012 v rámci projektu "Naše
Mesto" a žiacke brigády a predstavuje 5 podaktivít
zameraných na manuálnu prácu vo vonkajšom
exteriéri okolia školy (zelene). 1.podaktivita bude
zameraná na "živý plot" okolo celého areálu (kríky,
stromy) školy. 2. podaktivita spočíva v odvoze
prebytočného prírodného materiálu. 3.podaktivita
bude orientovaná na výsadbu zelene do okolia
chodníkov pri vstupe do budovy a pri športoviskách.
4.podaktivitu si vyžiadalo využívanie bicyklov a
motoriek žiakmi našej školy na cestu do školy - úprava
parkoviska. 5.podaktivita bude predstavovať očistenie
a namaľovanie odpadových košov a stojanov na
bicykle.
V lokalite európskeho významu Ostrovné lúčky sa
nachádzajú cenné lesostepi, na ktorých rastie
napríklad aj niekoľko druhov vzácnych orchideí. V
súčasnosti však plochy intenzívne zarastajú
náletovými drevinami a charakter lesostepí sa
nepriaznivo mení v neprospech práve týchto
charakteristických rastlinných druhov. Pomoc
dobrovoľníkov by predstavovala vystrihávanie a
odstraňovanie náletových drevín, hromadenie na
kopy a celkové čistenie lokality.
Bratislavský lesopark je pomerne rozsiahle
frekventovane navštevované územie na okraji mesta
určené prevažne na reakreáciu a naša organizácia
spravujúca lesopark, má obmedzené personálne a
finančné kapacity na udržiavanie čistoty na celej jeho
rozlohe. Najmä po zimných mesiacoch je územie
potrebné vyčistiť od odpadkov a rôznych nečistôt.
Pomoc dobrovoľníkov je potrebná a nami vítaná
napríklad na čistenie chodníkov, lesných ciest, lesných
pozemkov a vodných tokov (konkrétne zbieranie
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smetí do PVC vriec, čistenie lesných ciest lopatami,
atď). Aktuálne je okrem toho napríklad potrebná
renovácia náteru amfiteátra na Partizánkskej lúke
(očistenie starého náteru na múrikoch pod sedačkami
špachtlami, natieranie múrikov novým náterom, atď.).
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Materské centrum
Mamy mamám
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Základná škola,
Nejedlého 8,

Pekná škola
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Obec Palárikovo

Revitalizácia centra obce
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Základná škola,
Dudova 2, 851 02
Bratislava

Škola v novom šate
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ZŠ s MŠ Cádrova,
MŠ Na Revíne 14

Vyčistenie dvora
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Viera Kiseľová

Námestie pre ľudí - Leto
s námestím
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Obec Trnovec nad
Váhom č. 587,925
71

Upravme si zeleň v obci
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Obec Tvrdošovce

Skrášlime si Tvrdošovce

Program materského centra tvoria mamy
dobrovoľníčky, ktoré občas potrebujú pomôcť, aby sa
ich sny vyplnili a deti z mesta Šaľa a blízkeho okolia
mohli svoj voľný čas tráviť v príjemnom prostredí.
Potrebujeme vymaľovať 1 - triedu, schodište - sokle,
lavice, nezohnali sme ohotných ľudí, ktorí by
pomohli...
Vybudované zariadenia určené pre verejnosť ako sú
parky, oddychové zóny, detské ihriská potrebujú
nielen samotnú výstavbu ale aj trvalú a pravidelnú
údržbu.
Takto vybudovaná centrálna zóna obce pozostávajúcu
z dvoch parkov v ktorých je umiestnené rozálium ,
artézska studňa, detské ihrisko, vyhliadková terasa
nad jazero, autobusová čakáreň ale aj pomníky
padlých v 1. a 2. svetovej vojne a ďalšie
pamätihodnosti obce potrebuje zabezpečiť základnú
jarnú údržbu a upratovanie. Bolo by vhodné
zabezpečiť náter drevených konštrukcií proti vodnej a
veternej deštrukcii, vyhrabanie a pokosenie trávnikov
a pozametanie chodníkov.
Máme radi našu školu, staráme sa o ňu a chceme, aby
pôsobila príjemným dojmom na naše deti, rodičov i
hostí, už keď k nám prichádzajú. Radi by sme upravili
priestory pred školou. Konkrétne by sme chceli
vymaľovať stenu, ktorá je po ľavej strane
prístupového chodníka ku škole. Stena je nepekná,
popísaná a určite nepôsobí na nikoho príjemne. Ďalej
by sme chceli upraviť časť pozemku vpravo, našu
predzáhradku, ktorá lemuje prístupový chodník ku
škole. Je tu veľa zelene, kríkov, stromčeky.
Potrebovali by sme ju upraviť, vyčistiť, orezať
nepotrebné a prerastené kríky, vyhrabať po zime
ihličie, suché lístie a odpad. Škola zakúpi drobné kríky,
trvalky, kvety, ktoré by sme tam spoločne vysadili.
Potrebujeme pomoc pri vyčistení dvora, pri presune
starého nepotrebného vyradeného nábytku, ktorý je
potrebné presunúť do veľkokapacitného kontajnera.
Táto práca je fyzicky náročná a je na ňu potrebná
mužská sila.
Chceme pomôcť zlepšiť nevyhovujúci stav Kamenného
námestia v Bratislave. Naplánovali sme nenáročné
priestorové zmeny, program a aktivity na jeho
oživenie z ktorých mnohé budeme realizovať už toto
leto. (lavičku okolo stromu pavlovnia, sadenie kvetov,
koncerty mladých kapiel) Pre realizáciu zmien, ktoré
pomôžu oživiť Kamenné námestie vidíme ako prvý a
nevyhnutný krok vyčistenie a úpravu tohto priestoru.
Naša obec ná veľa vysadenej zelene a veľa zelených
plôch. Z tochto dôvodu by sme privítali pomoc pri
údržbe zelene v obci, aby sme Našim občanom
skrášlili verejné priestranstvá a deťom vysadili okolie
školy a škôlky.
v našej obci organizujeme každoročne pri príležitosti
Dňa Zeme brigádu za účelom vyčistenia lokalít od
nelegálnych skládok. V tomto roku to bola aj výsadba
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Občianske
združenie Brána do
života

Záhrada
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Technické služby
mesta Galanta

Skrášlenie detských
ihrísk
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MČ Bratislava Nové Mesto

Vyčistenie lokality
Filiálka
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Obec Neded Obecný úrad

Neded 2013
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Materská škla, Ul.
Komenského
1137/37, Sereď

Farebné prelizačky
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Mesto Nové Zámky

Vyčistime spoločne
lesopark Berek
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ZŠ s MŠ, Hlavná
299, 925 03 Horné
Saliby

Čistá škola

stromov a kvetín. Naším zámerom je skrášlenie obce
maľovaním plotov pri zdravotnom stredisku a hracích
prvkov v detskom parku.
K budovám OZ patrí veľkoplošná záhrada, ktorá si
vyžaduje sústavnú starostlivosť. Z finančných a
kapacitných dôvodov si túto starostlivosť nevieme
zabezpečiť. Aj napriek tomu, že klienti oboch zariadení
sa aktívne podieľajú na udržiavaní záhrady, je naše
úsilie nepostačujúce a hľadáme možnosti ako udržať
záhradu v kultivovanom stave. Úprava areálu
poskytne klientom príjemnejšie prostredie na relax,
psychickú pohodu a voľnočasové aktivity detí a
mládeže. Ďalším prínosom bude aj dopad na okolitých
obyvateľov Petržalky. Záhradné práce: kosenie,
hrabanie, strihanie kríkov; vyčistenie priestorov v
okolí budovy: presun odpadu do veľkokapacitných
kontajnerov; čistenie exteriérových častí budov
Nátery zariadeni detských ihrísk.
Pomoc potrebujeme z dôvodu nízkeho počtu
pracovníkov a finančných prostriedkov,aby sme
uvedenou aktivitou zabezpečili skrášlenie detských
ihrísk.
Trvalo znečistená lokalita bývalej železničnej stanice
Filiálka a železničná trať. Spolu s dobrovoľníkmi
chceme vyčistiť územie medzi Jarošovou a
Riazanskou. Samospráva posktytne, prípadne
zabezpečí technickú podporu v podobe
veľkokapacitných kontajnerov a pracovných nástrojov.
Bariérový plot okolo futbalového ihriska je v
opotrebovanom stave, s natieraním bariérového plotu
by sme skrášlili okolie futbalového štadióna, podporili
kvalitnú prípravu našim športovcom na rôzne
majstrovstvá a súťaže, zabezpečili pre deti a mládež
dostatok správnych a pritom zaujímavých pohybových
aktivít a možnosť športovania a pohybu pre širokú
verejnosť.
Na troch školských dvoroch máme 30 ročné
preliezačky pre deti, potrebujú neustálu údržbu maľovanie a zváranie. Našou snahou je odstránenie
starých náterov a znovu natretie preliezačiek a
záhradného zariadenia. Vytvoríme tak estetické a
funkčné prostredie pre psychomotorický rozvoj detí.
Zlepšenie životného prostredia pre deti.
V juhozápadnej časti mesta Nové Zámky sa nachádza
lesopark Berek, ktorý obyvateľom ponúka možnosť
rekreácie v prírodnom prostredí. Nachádza sa tu
viacero chodníčkov, asfaltových aj lesných, a čo sa
týka ovzdušia, je to najčistejšia časť mesta Nové
Zámky. Keďže ide o rozsiahle územie na okraji mesta,
vzniká tu väčšie riziko častého znečistenia, ktoré nie je
možné vlastnými kapacitami dôkladne odstrániť.
Mesto uvíta pomoc dobrovoľníkov pri čistení a zbere
odpadu, likvidácii čiernych skládok na území
lesoparku. Oživme spoločnými silami jednu z
najkrajších častí nášho mesta!
Úprava okolia školy, náučnej prírodnej lokalitu a
ľahkoatletickej dráhy s doskočiskom. Odburiniť postriekať postrekom proti burine, vyčistiť dráhu a
chodníky. V areáli MŠ vysadiť dreviny (8 ks) na živý
plot a natiahnuť pletivo k živému plotu. Osadiť
gumové podložky pod hojdačky. Natrieť žiarivými
farbami altánok.
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Mesto Trnava

Trnava je MOJE MESTO
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Nadácia Horský
Park

Vyčistime Horský park
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Mesto Liptovský
Hrádok

Náter lávky pre peších
ponad rieku Belá
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OZ Mestské zásahy

Nové osvetlenie zástavky
pod Mostom SNP

NM13_1
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Základná škola s
materskou školou
J.D.Matejovie

Našim deťom
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SRRZ pri MŠ
Kaméliová 10,
Bratislava

Skrášlenie

NM13_1
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Rodičovské
združenie pri
materskej škole
Hnilecká

Farebná škôlka

Mesto Trnava v rámci svojich kompetencií vykonáva
správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších
mestských zariadení. Zabezpečuje udržiavanie čistoty
v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia a detských ihrísk. Rozpočet mesta je
obmedzený. Preto samospráva uvítala možnosť
participovať na podujatí firemného dobrovoľníctva a
vytvoriť priestor pre zapojenie sa dobrovoľníkov do
verejnoprospešných prác. S pomocou dobrovoľníkov
chceme zrevitalizovať niektoré verejné priestranstvá,
zelené plochy a detské ihriská, ktoré súžia obyvateľom
mesta. Do podujatia chceme aktívne zapojiť aj
zamestnancov Mesta.
Potrebujeme skrášliť Horský park, Autpark, Baumerov
park, vysadiť stromčeky, opraviť a namalovať lavičky,
vyzbierať konáre
Miestnymi obyvateľmi, návštevníkmi mesta ako aj
cykloturistami je permanentne využívaná lávka pre
peších v dĺžke 50 m , ktorá premosťuje rieku Belá a
umožňuje prechod z Liptovského Hrádku do obce
Liptovský Peter. Chodník s lávkou zaručujú bezpečnosť
chodcov a cyklistov, nakoľko títo sa nemusia
premiestňovať po frekventovanej ceste I/18.
Predmetom projektu je náter zábradlia na lávke, ktorý
je v súčasnosti poškodený, napadnutý hrdzou a v
okolitej prírode s výhľadom na Kriváň nepôsobí
esteticky. Do projektu chceme zapojiť dobrovoľníkov,
obyvateľov mesta a ľudí v meste pôsobiacich, čím
sledujeme posilnenie ich vzťahu k mestu a zároveň sa
snažíme získať ich podporu a pomoc do budúcnosti.
Veríme že stav ktorý je na zástavke pod Mostom SNP
je dlhodobo neudržateľný.. Takže sme sa opäť
zamerali na tento neuralgický bod Starého mesta.
Zamerali sme sa na jeden z akútnych problémov tohto
priestoru - osvetlenie. Nechceli sme robiť len určité
estetické cvičenie, na začiatku bola chuť riešiť
praktický problém. Rozhodli sme sa pre spôsob
ktorým okrem osvetlenia vytvárame aj určitú
estetickú pridanú hodnotu ( 5 svietidiel predstavujú
kŕdeľ vtákov ktorý prelieta smerom na hrad). Zároveň
zapájame aktívnu verejnosť do tejto činnosti tak že sa
na vzniku svietidla sama zúčastňuje. Ich úloha bude
jednoduchá : bude treba vypliesť oceľové konštrukcie
tak aby vznikol tvar svietidla.
Keďže sa jedná o starší objekt, ktorý potrebuje
celkovú modernizáciu v rôznych oblastiach ako je
výmena okien, zateplenie pavilónov, modernizácia
interiéru, exteriéru, rozhodli sme sa, že v rámci
programu Naše Mesto 2013 vymaľujeme plot a
vstupné brány okolo MŠ za pomoci dobrovoľníkov.
Sme materská škola v Bratislave, potrebovali by sme
pomoc pri obnove náteru preliezok, natrieť plot a
vymaľovať niektoré interiérové priestory. Zasadiť
stromčeky.
Chceli by sme si skrášliť okolie školy vymaľovaním
plota, poskytnúť lavičky pred deti na oddych, vytvoriť
krajšie prostredie na relax a oddych a chceli by sme si
vymaľovať spoločné priestory a upraviť si miestnosť
na knižnicu, aby sme sa mohli pripravovať na
výchovno- vzdelávaciu prácu s deťmi.

380,00 €

400,00 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €

200,00 €

200,00 €
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o.z. Vagus

Domec práce kopec
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ZŠ s MŠ Hradná 342

Kvetinová záhradka
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Základná škola s
materskou školou
Hargašova 5

Pomôžme škole
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urban KONTAKT,
o.z.

KONTAKT Zelená
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ReVera

oprášme Cvernovku
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Múzeum
Petržalského
opevnenia

Múzeum Petržalského
opevnenia

Koncept vznikajúceho denného centra "Domec" pre
ľudí bez domova, je v jeho využívaní všetkých
dostupných možností svojpomoci pri jeho budovaní.
Pomoc potrebujeme v dokončovaní drobných úprav v
dennom centre. Ide o jednoduché manuálne činnosti
pre šikovné ruky dobrovoľníkov. Chceli by sme do
tohoto procesu zároveň zapojiť aj samotných ľudí bez
domova, pre ktorých bude denné centrum určené.
Keďže naša materská škola je dosť stará a vyžaduje
opravy a skrášľovanie a finančných prostriedkov je
stále menej, rozhodli sme sa upraviť prostredie areálu
materskej školy.Chceme vysadiť kvety,kroviny a tým
zútulniť školský dvor,ktorý bude slúžiť deťom. Týmto
chceme rozvíjať u detí estetické cítenie. V kolektíve
sme samé ženy a niektoré práce nestačíme časovo
urobiť a sú fyzicky náročné, preto potrebujeme pomoc
okolia.
Škola sídli v rozsiahlom areáli - parku , plnom zelene. Z
vlastných zdrojov sa nestačíme pravidelne starať o
túto plochu. Potrebujeme pomoc dobrovoľníkov, ktorí
pomôžu : 1. Pokosiť, vyhrabať trávniky, ostrihať kríky ,
opraviť lavičky v okolí ZŠ. 2. Na detskom ihrisku pri
materskej škole pokosiť trávu, namaľovať lavičky ,
opraviť drevené sedadlá na hojdačkách. 3. Vyčistiť od
buriny atletickú dráhu. 4. Vyčistiť pieskoviská a opraviť
obloženie. 5. Administratívne práce - prepis inventáru
školy do elektronickej databázy. Inventár školy máme
evidovaný v písomnej forme. Potrebujeme ho prepísať
do elektronickej databázy.
Naše občianske združenie urban KONTAKT aktuálne
pracuje na otvorení "ambasády" kultúrneho centra v
Bratislave (budova Ventúrska/Zelená).Kedže sme o.z.
primárne sa venujúce poskytovaniu priestoru všetkým
šikovným a kreatívnym (ale nielen tým) ľuďom,
dobrovoľníci sú našou priamou a nevyhnutnou
súčasťou. Sme šťastní, že u nás pracuje množstvo ľudí
z nadšenia pre vec a z presvedčenia, že takýto
priestor, platforma, je v na Slovensku viac ako
potrebný. Každá pomoc je pre nás kľúčová, nakoľko
pracujeme s obmedzeným rozpočtom a aj v
budúcnosti financie, ktoré môžeme získať z grantov
prípadne z iných zdrojov naše o.z. bude vracať späť do
zmysluplných projektov.
Sídlime v starej továrni - v Cvernovke. Jej priestory sú
krásne a zaujímavé najmä svojou jedinečnou
atmosférou a príznačnou architektúrou. Sú však
poznačené zubom času. V rámci projektu sme využili
pomoc dobrovoľníkov na upratovacie, reparačné a
rekonštrukčné práce v spoločných priestoroch vo
vnútri budovy ako aj v jej prístupových častiach, ktoré
sú obzvlášť zanedbané. V budove sa organizuje veľa
zaujímavých podujatí.
Objekty nášho múzea sú po posledných povodniach v
znečistené bahnom a zaliate vodou. Našim cieľom je s
pomocou dobrovoľníkov stavanie hrádze z pieskom
naplnených vriec pred objektom a až bude voda vo
vnútri oddelená od okolia, vyčerpáme ju a následne sa
môžeme pustiť do čistenia vnútra objektu.
Voda so sebou priniesla mnoho blata ktoré sa usadilo
na stenách. Bude ho potrebné oškriabať aj s časťou
omietky. Taktiež po vyčerpaní zostane na podlahách
nános bahna ktoré sa budeme snažiť taktiež odstrániť.

50,00 €

100,00 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

403,62 €
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Program Lepší život
2013

Simona Cicková
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Martin Kajanovič

Simona Trojáková

Radoslav Doktor

Krístína Šebestová

Ivan Sajko

Renáta Prokopová

Renáta Šimková

Róbert Šutta

Adam Klotton

Jana Masaryková

Jakub Trenčan

Erik Čík

Ide o miestnosť v ktorej klienti s terapeutmi
vykonávajú rôzne pracovné , výtvarné a iné činnosti.
Túto miestnosť sme pred 15-timi rokmi
zrekonštruovali svojpomocne. Keďže ide o veľmi starú
budovu, ktorá vlhne, dali sme na steny obklad, aby
sme aspoň z estetického hladiska zlepšili naše
podmienky. V súčastnosti je miestnosť resp. obklad v
zlom stave a potrebovali by sme pomoc s odstránením
obkladu a toho čo pod ním nájdeme. Rovnako aj
pomoc pri odvoze odpadu z tejto práce.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených
mladých, rozvoj ich ekonomických zručností a
motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej
situácie.
Podpora klientov strediska Brány do života v
športových aktivitách - účasť na štafetovom behu
Bratislava maratón.

25,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

47,00 €

100,00 €

80,00 €
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Brána do života

Lepší život

PSLSP20
13_01

Brána do života

Lepší život - 2013

PwC201
2_01

ZŠinternátna pre
žiakov s narušenou
komunikačnou
schopnosťou

Prekonávame rečové
bariéry

PwC201
2_02

Združenie na
záchranu hradu
Revište
Dss-MOST, n.o.

Stavba dreveného skladu
na náradie a materiál na
hrade Revište
Dokážeme viac

Člověk v tísni, o.p.s.
- pobočka
Slovensko
Denné Centrum
Frézia Partizánske
n.o.

KaPo (Kariérne
poradenstvo)

PwC201
2_06

Lorien

Otec a syn

PwC201
2_07

Inštitút Krista
Veľkňaza

Farma Nádej

PwC201
2_08

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR

Integračný pobyt pre
deti a dospelých ľudí so
svalovou dystrofiou

PwC201
2_10

Relevant, n.o.

Spolu dokážeme viac

PwC201
3_01

Križovatky, n.o.,
Azylové centrum
Betánia
TROJSTEN

Sucho, bezpečne a
zdravo

PwC201
2_03

PwC201
2_04
PwC201
2_05

PwC201
3_02

Spoločne to zvládneme

NÁBOJ

Projekt Lepší život je dobrovoľníckym programom
zamestnancov Poisťovňa Slovenská sporiteľňa.
Iniciatíva vzišla od samotných zamestnancov, ktorí
cítili energiu a potenciál v sebe, ktorý sa rozhodli
darovať ďalej. Podporujú oz Brána do života, ktoré sa
už dlhodobo venuje problematike domáceho násilia krízové centrum (obete domáceho násilia), neštátny
detský domov a dom na polceste (odchovanci
detských domovov). Spoločným úsilím sa snažia
zmierniť ťažkosti s ktorými sa klienti denne stretávajú
a tým zlepšiť ich životnú situáciu.
Podpora sociálne znevýhodnenej komunity - mladých
ľudí a osamelých matiek s deťmi (socializácie,
vzdelávania, kultúry)
Vďaka grantu kúpila škola interaktívnu tabuľu, ktorú
využíva na vyučovaní. Žiaci sa naučili využívať
softvérové programy. Tabuľa vo vyučovacom procese
nielen zvýšila aktivitu žiakov, ale aj pozornosť a
trvalejšie uchovávanie získaných vedomostí.
Vďaka grantu sa postavil drevený sklad určený na
náradie a materiál na hrade Revište, ktorý je
využívaný dobrovoľníkmi a pracujúcimi na hrade.
Realizovaný projekt prispel k zlepšeniu komunikácie,
viedol k väčšej samostatnosti, v niektorých prípadoch
aj k získaniu práce v skupine dospelých ľudí s
duševnou poruchou.
Projekt bol prínosom a zároveň motiváciou k štúdiu 90
mladých ľudí zo základných škôl a komunitných
centier.
Projekt bol zameraný na pomoc skupine detí a
mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným
postihnutím a autizmom, ktorí sa aktívne podielali na
záchrane zrúcaniny hradu Hrušov. Prínosom bolo
najmä skvalitnenie života detí formou aktívnej
spolupráce na hrade.
V rámci projektu sa realizovali 2 víkendové pobyty pre
17 rodín zložených z otcov a synov s náročnými
výchovnými podmienkami. Účastníci boli zmiešaní s
dvojicami z bežných rodín. Prínosom bolo zlepšenie
vzájomného vzťahu.
Prostredníctvom aktivít projektu v oblasti pracovnej
terapie v poľnohospodárstve sa projekt stal prínosom
pre 13 ľudí, ktorí mali na starosti nosnice a Inštitút
Krista Veľkňaza sa v produkcii vajec stal sebestačným.
V rámci projektu bol zorganizovaný integračný pobyt
pre osoby so svalovým ochorením. Účastníci týmto
pobytom získali podporu, vedomosti o výskume
svalových ochorení, začlenili sa do spoločnosti.
Prínosom projektu bola obnovená dobrovoľnícka
činnosť, rozšírenie obzorov mladých dievčat v domove
na pol ceste Hniezdo. Hniezdo sa zameriava na prácu
dobrovoľníkov s mladými dievčatami, ktoré odišli z
domova do reálneho života.
Vďaka grantu majú klienti azylového centra Betánia
bezpečnejší a zdravší život. Strecha, ktorá zatekala už
nebude spôsobovať plesne a vlhkosť.
600 detí sa vďaka finančnej podpore zúčastnilo
matematickej súťaže Trojsten 2013 a prehĺbilo tak
svoj záujem o matematiku.

234,20 €

1 338,62 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

150,00 €

150,00 €

1 067,98 €

500,00 €

84

PwC201
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Divadelná skupina
Trnava

Divadelná inscenácia
Opulentná sviňa

PwC201
3_03

Gabriela
Benčuríková

Zimujúce zvieratká na
dvore našej škôlky

PwC201
3_04

Daniela Halajová

Vykroč vpred!

PwC201
3_05

Marta
Melichercikova

KECY Orava camp

PwC201
3_06

Pre-um

Sci-arch

PwC201
3_07

Púpava

Kukučky

PwC201
3_08

Občianske
združenie Barlička

Mama, otec,
chcem/viem žiť sám!

Zámerom a cieľom projektu je vytvoriť inscenáciu
autorskou metódou kolektívnej tvorby, ktorá sa bude
následne reprízovať v divadelnom štúdiu DISK v
Trnave. Divadelné štúdio DISK je druhou stálou
divadelnou scénou v Trnave a je zamerané na
alternatívne divadlo.Obsahom inscenácie je človek v
spoločnosti. Inscenácia bude reagovať na súčasný
život človeka v spoločnosti, jeho názory, problémy a
hľadanie východísk. Pri tvorbe použije súbor DISK
viaceré javiskové prostriedky: činohru, spev,
rytmizovanú reč, javiskový pohyb, tanec,
videoprojekcie, kombináciu zaznamenaného a
"živého" herectva, hudbu, neverbálne herectvo, atď. V
tejto inscenácii chce súbor použiť ako východisko
výtvarné diela.
V piatich škôlkach v okrese Hlohovec sa deti
oboznámili s hniezdením vtákov a ich prikrmovaním
počas zimy. Financie slúžili na nákup kŕmidiel a búdok.
Vďaka grantu bolo zaškolených 17 mládežníckych
vedúcich, ktorí sa budú venovať mládeži vo svojich
mestách.
Grant prispel k realizácii anglického konverzačného
tábora pre 20 stredoškolákov, ktorí si zlepšili svoju
angličtinu pri komunikácii s americkými študentmi z
Atlanty.
Prostredníctvom grantu bola podporená výstava Sciarch, ktorá zobrazila architektúru v sfi-fi filmoch a
zároveň podnietila študentov k novým pohľadom na
architektonické vízie.
Projekt Kukučky je o dlhodobej práci so skupinou 23
detí z detského domova v Kolárove (jeden z
posledných nerodinného typu). Tieto deti sú prevažne
rómskeho alebo maďarského pôvodu a ich šanca na
adopciu je takmer nulová. Projekt zahŕňa opakované
víkendové pobyty, ktorých hlavnou náplňou budú
zážitkové aktivity na podporu životných zručností. Pre
zachovanie kontinuity chceme víkendové pobyty
prepojiť s návštevami dobrovoľníkov v detskom
domove a buddy programom (mentoring program). V
takejto činnosti by sme radi pokračovali s rovnakou
skupinou detí až kým neopustia detský domov. Grant
PWC by nám umožnil uskutočniť 1 víkendový pobyt a
1 návštevu domova.
Projekt spočíva v realizácii programu krátkodobých
pobytov pre mladých s ŤZP v samostatnej obytnej
bunke (tzv. domček) v 2013/2014. Na jeho realizáciu
je potrebné domček opraviť, prispôsobiť a dovybaviť,
na čo je určená aj materiálová časť rozpočtu. Umožní
sa tak naštartovať program učenia sa mladých ľudí s
ŤZP zručnostiam samostaného života v chránenom
prostredí.
Budú tak môcť sebe aj svojim rodičom a okoliu ukázať,
že a za akých podmienok to zvládnu, čo otvorí diskusiu
o ich smerovaní v čase, keď sa o nich rodičia nebudú
môcť plnohodnotne starať. Dúfame, že sa tak
staneme pozitívnym príkladom rozvoja schopnosti a
samostatnosti mladých s ŤZP aj pre ostatné zariadenia
sociálnych služieb.

1 350,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 350,00 €

1 341,45 €
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PwC201
3_10

ELLEDANSE, O.Z.

TAJ DYCH reprízy

PwC201
3_11

Občianske
združenie "Pre našu
školu"

Pekná trieda - lepšie
známky

PwC201
3_12

FbC Mikuláš Prešov

FbC Mikuláš Prešov

PwC201
3_13

Expression o. z.

Pre mladých

PwC201
3_14

Indícia, n.o.

Učme radi - Motivujme
deti k objavovaniu tajov
matematiky

Cieľom projektu je prehĺbenie potenciálu mladých
tvorcov pre ich profesionálny rast cez účinkovanie v
tanečno-performatívnom predstavení Company
elledanse TAJ DYCH. Sekundárnym cieľom je
kvalitným prevedením pritiahnúť nielen mladú
generáciu ľudí do divadiel. Primárnou cieľovou
skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl vo
veku od 14 a viac rokov. Ďalej diváci umeleckého
zamerania (študenti, výtvarníci, hudobníci). Premiéra
tohoto inovatívneho predstavenia bola financovaná z
rozpočtu elledanse,o.z. Cieľom projektu je získať
základné prostriedky na reprízovanie predstavenia v
ďalšej divadelnej sezóne .
Škola dlhoročne sídli v priestoroch Zariadenia
komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej
ulici v Bratilslava.
V edukačnom procese dôležitú úlohu zohráva aj
prostredie, v ktorom sa činnosti so žiakmi realizujú.
Preto je snahou vedenia školy a aj občianskeho
združenia, čo najviac zveľadiť a zrevitalizovať školu na
Mokrohájskej 3 v Bratislave.
Radi by sme zrealizovali opravy a výmenu 45-ročných
podláh - linolea - v tiredach na prvom stupni ZŠ. S
touto aktivitou sme už začali v minulom školskom
roku a z vlastných prostriedkov a za pomoci
sponozorov sme upravili dve triedy.
FbC Mikuláš Prešov bude počas sezóny 2013/2014
hrať cca 150 členov v 9 kategóriách po celom
Slovensku. Každá kategória bude mať min. 2 krát
týždenne tréning vedený kvalifikovaným trenérom a s
potrebnými pomôckami. Budú organizované aj
jednorázové turnaje a výlety na zocelenie kolektívu a
spoznanie nových miest a získanie nových zážitkov pre
deti a mládež. FbC Mikuláš chce ponúkať mladým
rozvoj z hľadiska fyzickej a psychickej vyrovnanosti a
taktiež vytvoriť podmienky pre športovanie ako
vyplnenie voľného času.
Celý projekt je postavený na dobrovoľníckej
angažovanosti. Dobrovoľníci budú pre svojich
rovesníkov pripravovať outdoorové adrenalínové
aktivity, nacvičovať s deťmi mini divadielka,
organizovať literárne večeri, a pripravovať "živé
knižnice". Prostredníctvom projektu poskytneme
priestor na propagáciu amatérskych kapiel. Projekt
rozšíri možnosti kvalitného trávenia voľného času pre
deti a mládež, poskytne priestor na získavanie nových
vedomosti a zručnosti a rozvoj talentov deti a
mládeže, zároveň prispejeme k prevencii sociálnopatologických javov v spoločnosti.
Indícia rozbieha dlhodobý projekt na rozšírenie
metodiky prof. Hejného vo výučbe matematiky na
Slovensku. V rámci pilotného školenia chceme vyškoliť
20 učiteľov, ktorých naučíme, ako metódu využívať v
praxi. Na podnet Indície budú Hejného učebnice
vydané aj v slovenčine. Už samotné knižky môžu byť
pre niektorých žiakov inšpiráciou, no ich úspešnosť do
veľkej miery závisí od učiteľa. Preto považujeme za
kľúčové vytvoriť na Slovensku sieť kvalitných učiteľov
využívajúcich Hejného metódu. Metóda umožní
žiakom vlastným objavovaním poznatkov učiť sa
matematike a tvorivosti súčasne, získavať vášeň pre
matematiku a logické myslenie, ktorá bude trvalá.

1 350,00 €

1 306,80 €

1 350,00 €

1 350,00 €

1 279,80 €
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SAN_DZ
13_01
SAP13_0
01

DSS pre deti a
dospelých
KAMPINO
Maják Nádeje n.o.

DSS dobrovoľnícke
podujatie

Podpora zdravotne znevýhodnenej komunity - klienti
DSS Kampino s mentálnym znevýhodnením

80,00 €

Námorníček

Zámerom projektu je vytvoriť pre deti kvalitné a
podnecujúce prostredie na rozvoj a zlepšenie
psychického stavu. Prostredníctvom preliezok,
šmýkačky, lezeckej steny sa podporí ich zdravý vývoj.
Vďaka grantu sa zlepší a skvalitní život detí v krízovom
centre. U detí sa podporí rozvoj hrubej motoriky,
pohybovej zručnosti, odbúra sa stres, napätie a
sociálna izolácia. Budú ľahšie nadväzovať nové
kontakty a priateľstvá.
Počas projektu sa zamestnanci SAP zapoja do
organizácie dňa sv. Mikuláša pre klientov s ťažkým
zdravotným postihnutím z DSS Integra. Zamestnanci
nielenže sami odovzdajú mikulášske balíčky, ale aj ich
sami pre klientov vytvoria. Vďaka projektu prežijú
klienti nevšedného, bohatého Mikuláša s množstvom
nových ľudí.
DF SR realizuje projekt MIXklub a MIXáčk od roku
2004. V roku 2012 sa DF SR podarilo zakúpiť pre
projekty vlastné priestory priamo v tzv. Pentagóne v
bratislavskej Vrakuni, kde realizuje MIXklub a MIXáčik
– nízkoprahové centrá pre deti, mladých ľudí a ich
rodičov. Väčšina klientov pochádza zo sociálne
vylúčenej komunity. Denne nás návštevuje okolo 70
klientov/tiek. Minulý rok sa nám aj s pomocou
spoločnosti SAP podarilo zrealizovať základné, a pre
otvorenie centier nevyhnutné, opravy. Teraz sú našimi
prioritami vymaľovanie a úprava terasy, jej vybavenie
záhradným nábytkom, domčekom na športové
potreby, kvetmi a kúpa ping pong stola, ktorý je
najobľúbenejšou aktivitou v centrách.
Nákup snehovej frézy na odhrabávanie snehu v areáli
Krízového strediska DÚHA, záhradného domčeka na
odkladanie náradia, detských bicyklov a snehovej
frézy, obnova zničeného nábytku v izbách detí a
vybavenia krízového strediska.
Podarilo sa udržať činnosť nocľahárne a útulku pre cca
1300 bezdomovcov v kritickom období.

2 700,00 €

Prebehol 6. ročník festivalu bezdomoveckých divadiel,
jediný na svete, s divadlami zo 6 krajín. Napomohol
integrácii ľudí bez domova.
Zvýšenie tepelného komfortu návštevníkov kostola,
ktorí prichádzajú na každodenné bohoslužby, ale aj pri
príležitosti sobášov, krstov, či koncertov.
Výrazné skvalitnenie prostredia v pavilóne detských
jaslí, ktorých oknové výplne sú tesne na hranici
havarijného stavu.
Materská škola nainštalovala 5 slnečných kolektorov,
čím sa znížili náklady na ohrev vody. Projekt má
zároveň pozitívne envirodopady v podobe ušetrených
emisii CO2.

700,00 €

Rekonštrukcia osvetlenia vo veľmi frekventovanom
podchode pri železničnej stanici prispelo ku kultivácii
priestoru, do ktorej budú zapojení aj obyvatelia
mesta. Inštalácia LED lámp zvýšila energetickú aj
ekonomickú efektívnosť prevádzky podchodu.

850,00 €

SAP13_0
02

INEX Slovakia občianske
združenie

Mikuláš v Integre

SAP13_0
03

Detský fond
Slovenskej
republiky

"MIXklub a MIXáčik
spolu na terase"

SAP13_0
04

Občianske
združenie DOMOV DÚHA

Pomoc krízovému
stredisku DÚHA v roku
2013

SE12_01
5

DEPAUL
SLOVENSKO, n.o.

SE12_01
8

Divadlo bez
domova

Zabezpečenie prevádzky
nízkoprahových
zariadení pre ľudí bez
domova
Festival ERROR

SE12_02
2

Rímskokatolícka
cirkev Farnosť
Nováky
Mesto Prievidza

SE12_02
3
SE12_02
4

Obec Vojany

SE12_02
5

Mesto Liptovský
Hrádok

Zmena vykurovania v
rímskokatolíckom
kostole Nováky
Rekonštrukcia Materskej
školy, Nábrežie sv. Cyrila
v Prievidzi – I. etapa
Inštalácia slnečných
kolektorov na
vykurovanie a ohrev TÚV
v Materskej škole vo
Vojanoch
Výmena svietidiel pre
úsporné osvetlenie
podchodu

450,00 €

2 250,00 €

2 250,00 €

800,00 €

900,00 €

950,00 €

600,00 €
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SE12_02
6

Obec Veľké
Kostoľany

Zdravotné a ekologické
stredisko Veľké
Kostoľany

SE12_02
7

Obec Lehota pod
Vtáčnikom

SE12_02
8

Obec Čifáre

Výmena výplňových
konštrukcií v objekte
materskej školy Lehota
pod Vtáčnikom
Zateplenie budovy a
výmena okien VZ

SE12_02
9

Mladí vedci
Slovenska

Scientia Pro Futuro 2012

SE12_03
0

Mesto Veľké
Kapušany

SE12_03
1

Obec Žlkovce

Materská škola
P.O.Hviezdoslava vo
Veľkých Kapušanoch Zvýšenie energetickej
efektívnosti
Výmena okien na
obecnom úrade Žlkovce

SE12_03
2

Obec Veľké
Kozmálovce

Rekonštrukcia verejného
osvetlania

SE12_03
3

Obec Malé
Kozmálovce

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia obce Malé
Kozmálovce

SE12_03
4

Obec Malé
Vozokany

Úspora energie na
vykurovanie objektu OcÚ
Malé Vozokany

SE12_03
5

Divadlo bez
domova

LaborA

SE12_03
6

Člověk v tísni o.p.s.
pobočka Slovensko,
anglický názov
People in Need

Program bývania asistencia bývania v
rómskej osade v obci
Kojatice

SE12_03
7

Proti prúdu

Nota bene

SE12_03
8

Depaul Slovensko

Podpora modelu siete
nízkoprahových
zariadení poskytujúcich
základné služby pre ľudí
bez domova.

Zateplenie budovy zdravotného strediska, kultivácia
vonkajších priestorov a nová výsadba malého parčíku
majú reálne pozitívne ekologické efekty a zároveň
skvalitnili prostredie v strediskovej obci.
V triedach a v priestoroch materskej školy sa zlepšila
mikroklíma, pohoda detí, presvetlenie tried denným
svetlom. Znížila sa spotreba tepla na vykurovanie,
dosiahli sa úspory energií.
Znížili sa náklady na vykurovanie veľkej zasadačky
kultúrneho domu, je krajšie prostredie v tesnom okolí
budovy. Obyvatelia tu organizujú spoločenské akcie,
stretávanie mládeže, prednášky, kultúrne alebo
predajné akcie.
Realizácia projektu významne prispela ku skvalitneniu
procesov pri vyhľadávaní a systematickej podpore
nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike.
Odstránenie havarijného stavu veľkej škôlky v jednom
z najchudobnejších regiónov. Výmena zastaralých a
nebezpečných okenných výplní a zníženie spotreby
tepla na vykurovanie.
V nadchádzajúcej vykurovacej sezóne sa náklady na
vykurovanie znížia o 30%. Z ušetrených prostriedkov
chce časť vyčleniť na spolufinancovanie poznávacích
enviromentálnych výletov detí z miestnej základnej
školy.
Výmenou 14 lámp sa zvýšila účinnosť osvetlenia a
energetická efektivita. Zníženie spotreby prinesie obci
úsporu financií ktoré plánuje obec použiť na ďalšie
investície do verejného osvetlenia a tým ďalšie
znižovanie spotreby energie a emisii CO2..
Zníženie spotreby elektriny prinesie zníženie spotreby
energie. Zlepšením svetelných podmienok sa zvýši
bezpečnosť chodcov a všeobecne premávky v obci,
cez ktorú ide hlavná cesta.
Zateplenie a výmena okien a dverí na budove, ktorá
slúži obecnému úradu, pošte a kancelárii
mikroregiónu bude mať pozitívny efekt na úsporu
energie a tým aj emisii CO2.
Projekt bude dlhodobým dramaterapeutickým
procesom Divadla bez domova. Zahŕňa
ergoterapeutický rozmer - terapiu prácou, ktorá je
silným nástrojom v boji proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu.
Pilotný projekt spolupráce so samosprávou pri
svojpomocnej výstavbe obydlí rodín s deťmi, ktoré žijú
v rómskej osade. Tri rómske rodiny si s pomocou
mladých architektov pripravili štúdie jednoduchých
obydlí, ktoré pod odborným vedením zrealizovali.
Jedinečný program skupinovej sociálnej práce s ľuďmi
bez domova zapojenými do integračného projektu
časopisu Nota Bene, ktorý funguje v 16 mestách
Slovenska. 5. ročník medzinárodnej konferencie
"Ľudia bez domova 2013".
Zabezpečenie prevádzky siete nízkoprahových služieb
pre ľudí bez domova v Bratislave: prevádzky
nízkoprahovej Nocľahárene sv. Vincenta de Paul,
útulku sv. Lujzy de Marillac, útulku sv. Vincenta de
Paul a ošetrovne sv. Alžbety.

900,00 €

950,00 €

920,00 €

360,00 €

660,00 €

800,00 €

810,00 €

850,00 €

810,00 €

1 710,00 €

2 500,00 €

1 290,00 €

2 500,00 €
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SE12_03
9

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar
Nadácia pre deti
Slovenska
AMAVET - Asociácia
pre mládež, vedu a
techniku
Mesto Levice

Vzdelávaním k úspechu

SE13_00
2
SE13_00
3

Jozef Filo

Invalidný vozík

OZ Vagus

DOMEC

SE13_00
4

ZŠ s MŠ Banská
Belá

Na cestách bez nástrah s
novým dopravným
ihriskom - Účastníci
cestnej premávky na
celom svete

SE13_00
5

Občianske
združenie PARK
TOPOĽČIANKY

Prívodný kanál vody v
historickom parku
Topoľčianky

SE13_00
6

Základná škola s
materskou školou
Ružindol

Zelená škola a mladí
prírodovedci

SE12_04
0
SE12_04
1
SE13_00
1

Energia deťom
I-SWEEEP 2013

Detské ihrisko

Vianočný benefičný proces, krst knihy o životoch
mladých dospelých odchádzajúcich z detských
domovov a konkrétna sociálna pomoc 64 ľuďom z
tejto cieľovej skupiny.
Propagácia celonárodnej verejnej zbierky "Hodina
deťom", ktorej výťažok je určený na pomoc deťom.
Vytvorenie podmienok nadaným mladým ľuďom pre
prezentáciu vlastnej výskumnej činnosti.

500,00 €

Detské ihrisko pod stromami v blízkosti centra mesta,
kde sa mladé rodiny sťažujú na nedostatok takýchto
plôch.
Cielená pomoc človeku, ktorý v dôsledku závažného
ochorenia (sclerosis multiplex) zostal imobilný.
Rekonštrukcia Denného a Integračného centra
DOMEC, výsledkom je jeho otvorenie a poskytnutie
služieb pre prvých ľudí bez domova.
V rámci pojektu "ÚČASTNÍCI CESTNEJ PREMÁVKY NA
CELOM SVETE" by sme chceli deti – už našich
najmenších v materskej škôlke, ale aj žiakov zo ZŠ
pripraviť na každodenný život mimo školy – na
cestách, nie len našich slovenských, ale aj
zahraničných s dôrazom na dodžiavanie bezpečnosti.
K tomu by nám pomohlo vybudovanie dopravného
ihriska na vyučovanie dopravnej výchovy. Súčasťou
projektu by bola aj príprava a vykonanie modelových
situácií, ktoré poukážu na nástrahy a riziká detí na
cestách. Zásady bezpečnosti by cme chceli spracovať
powerpointovou prezentáciou aj v angličtine a v
nemčine, čím by sa žiaci zdokonalili v cudzích
jazykoch.
Obnova unikátneho vodného systému asi z roku
1880, ktorý napľňa vodov všetky jazierka a fontány v
parku a tiež umeluo vytvorený potôčik cez luky
spojeny s vodopádom. Systém je unikátny v tom , že
na dĺžke cca 2 km je výškové prevýšenie len 4 m.
Sprevádzkovaním systému bude možné vrátiť do
parku vegetáciu, ktorá je viazaná na vodné
prosttredie a s ktorou počítal pôvodný projekt, Taktiež
týmto sa vrátia do parku živočíchy spojené s vodouvodné vtáctvo , ryby atd.
V prvej fáze bude vybudovaný úsek cca 200 bm, od
dreveného kanála - premostenia toku po vývrate .
Týmto dôjde k odbremeneniu atakovanej časti a a
zabráni sa erózii uloženia nosníkov pod premostením
Cieľom projektu je vybudovanie prírodnej učebne na
vyučovanie prírodovedných predmetov. Učebňa bude
slúžiť žiakom na pozorovanie a skúmanie prírody počasia, rastlín, drobných živočíchov, vzťahov a
zákonitostí v prírode. Po rekonštrukcii školskej budovy
a dvora je zeleň v okolí školy poškodená a je potrebné
zeleň postupne obnoviť a udržiavať. Základom učebne
bude betónová šachovnica, ktorá je už hotová.
Prekrytím tejto plochy prístreškom a doplnenie stolmi
a lavicami získame novú učebňu. Po doplnení
potrebných učebných pomôcok - meteorologická
stanica, mikroskop, lupy sa rozšíri využitie tohto
priestoru. Prístrešok bude slúžiť aj na šach aj ako
koncertné pódium, na škole je pobočka ZUŠ.

10 000,00 €

800,00 €
300,00 €

389,57 €
8 820,00 €

3 000,00 €

2 700,00 €

2 349,00 €
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SE13_00
7

Rada rodičov pri ZŠ
s MŠ Bystričany

Šport pre každého

SE13_00
8

AUTIS, občianske
združenie

Arteterapeutická dieľňa

SE13_00
9

Základná škola
P.O.Hviezdoslava

Kultúra a Šport

SE13_01
0

ArTUR

Zelená obnova repasovanie pôvodných
okien a vnútorné
zateplenie

SE13_01
1

Mesto Prievidza

Revitalizácia Mestského
parku v Prievidzi

Projekt Šport pre každého je zameraný na obnovu
existujúceho ihriska v areáli ZŠ s MŠ Bystričany.
Ihrisko je využívané celoročne, ale hlavne v zimných
mesiacoch ako otvorená ľadová plocha. Klzisko bolo
postavené v roku 1968 a obnovené v roku 2003.
Cieľom tohto projektu je zabezpečiť bezpečný priestor
na športovanie mládeže a občanov obce Bystričany.
Zapojiť občanov obce do rekonštrukcie areálu formou
dobrovoľníckej práce. Za získané finančné prostriedky
nakúpime materiál na obnovu drevených mantinelov
ihriska a obnovíme náter mantinelov, ktorý chráni
drevo pred poveternostnými vplyvmi. Do projektu
zapojíme občanov obce Bystričany.
Väčšina autistov nerozpráva a arteterapia je výborný
prostriedok ku vzájomnej komunikácií,
dorozumievaniu sa, je možnosťou ako vyjadriť svoj
vnútorný svet, emocionálne prežívanie a prezentovať
ho nám dospelým. Deti budú mať k dispozícii veľké
papiere, ceruzky, uhlíky, farby, štetce, valčeky, lepidlo,
nožnice, látky, textilné farby, hlinu, vodu.. Budú
kresliť, maľovať, robiť koláže, grafiku, modelovať,
batikovať, voskovať, farbiť odtlačovaním rúk a nôh,
využijú tlač a linoryt. . Inšpiráciu a motiváciu chceme
prepojiť s technikou muzikoterapie - vhodne zvolená
podkladová hudba bude významným stimulátorom
tvorivosti.V prípravnej fáze absolvujú dvaja
zamestnanci 1dňové školenie v Prešove.
Po rekonštrukcii vonkajšej fasády a zateplenia
telocvične chceme finančnou pomocou z grantu
zakúpiť resp. doplniť náradie a športové pomôcky pre
naplnenie úloh výchovného procesu - telesnej
výchovy základných škôl. Kvalitnou výbavou
telocvične prilákame väčší počet deti do
mimoškolských aktivít - športových krúžkov, ktorými
budú rozvíjať svoju pohybovú kultúru
Združenie ArTUR zachránilo starú historickú školu v
Hrubom Šúri pred zbúraním a chystá sa budovu
zrekonštruovať na vzdelávacie ekocentrum. V rámci
príkladnej "zelenej" obnovy starej školy do lepšieho
energetického štandardu chceme vyskúšať rôzne
spôsoby repasovania/vylepšenia starých okien, aby sa
zachoval pôvodný charakter stavby, lebo drevené
okná sú ešte kvalitné a ich vylepšenie je
ekonomickejšie ako ich výmena. Chceme spraviť
prepočty, metódy zdokumentovať a poznatky šíriť v
rámci celkovej osvetovej kampane "Nebúrať ale
obnoviť". Na uličnej fasáde, kde sú okná, chceme
zatepliť stenu zvnútra a na bočnej kombinovane
rôznou prírodnou izoláciou, kvôli ponechaniu a oprave
štukovej výzdoby.
Mestský park je situovaný v okrajovej časti mesta
Prievidza. Preteká ním rieka Nitra, pozdĺž nábrežia
rieky a priľahlého jazierka sú vybudované chodníky,
ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami a
mestom Bojnice. Obyvatelia využívajú celoročne park
na aktivity: prechádzky, beh, kúpanie, cyklistika,
stretávanie sa seniorov, mimoškolské aktivity žiakov
materských a základných škôl. Brehy rieky Nitry a
jazierka postupne zarastajú inváznymi bylinami a
náletovými drevinami, okolie je znečistené odpadkami
, ktoré sem prináša rieka alebo samotní návštevníci
parku. Je nutné realizovať vyčistenie chodníkov ,

2 372,94 €

2 509,20 €

2 151,00 €

2 692,80 €

2 700,00 €
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opiľovanie suchých stromov , opravu vpuste a výpuste
jazierka, svahovanie brehov.
SE13_01
2

Slovenská
ornitologická
spoločnosť/BirdLife
Slovensko

Vtáčí raj

SE13_01
3

Ivan Orgoník

Orgoník

SE13_01
4

Divadlo bez
domova

Error 13

SE13_01
5

Daniel Kapičák

Pomoc pozostalým
deťom

SE13_01
6

Obec Tajná

Zateplenie strechy
Obecného úradu

SE13_01
7

Obec Madunice

Zeleň pre storočie

Avescentrum v obci Senné, starý vidiecky dom, slúži
ako centrum dobrovoľníkov SOS/BirdLife Slovensko
pri ochranárskych aktivitách v Chránenom vtáčom
území Senianske rybníky a centrum ekovýchovných
aktivít. Vykonáme nevyhnutné opravy Avescentra
(komín, strechy, maľovka) a úpravu záhrady (altánok,
vahadlová studňa) pre zabezpečenie základných
funkcií a pohodlia pre dobrovoľníkov a zatraktívnenie
prostredia pre návštevníkov. Zveľadíme malé
gazdovstvo a vytvoríme lepšie podmienky pre chov
oviec a kôz, slúžiacich ako ekologické "kosačky" a
atrakcia pre deti. K ochrane biotopov vtákov
prispejeme aktivitami na lúke Ostrovik a k zvýšeniu
environmentálneho povedomia exkurziami po
náučnom chodníku.
Po náhlom a nečakanom úmrtí mladej manželky zostal
sám so svojím príjmom na výchovu štyroch detí vo
veku tri, deväť, jedenásť a dvadsať jeden rokov.
Podporu použije na úhradu nákladov v MŠ, ZŠ
(predovšetkým strava - obedy, ZRPŠ, krúžky)
Medzinárodný festival bezdomoveckých a
komunitných divadiel s názvom ERROR 13 s účasťou 9
divadiel zo 6 krajín.
Podstatou podpory je finančná pomoc na preklenutie
ťaživej životnej situácie dvoch pozostalých
nezaopatrených detí - Daniela a Petra Kapičáka po
smrti ich otca - dlhodobého zamestnanca Slovenských
elektrární pána Františka Kapičáka, ktroý zomerel
1.4.2013 a predtým ako zomrel sa sám staral o svoje
deti od roku 2011, kedy zomrela jeho manželka mama detí po ťažkej chorobe. Cieľom je podporiť
Daniela pri dokončení štúdia na VUT v Brne informatika a Petra pri dokončení SPŠ
elektrotechnickej v Piešťanoch.
Na administratívnej budove patriacej obci Tajná je
potrebné uskutočniť hydroizoláciu strechy fóliou so
zateplením a výmenu okien a dverí zostávajúcich
miestnostiach obecného úradu. Týmto by sme chceli
dosiahnúť zníženie spotreby energií. Naším hlavným
cieľom je ekologický prístup a zlepšenie energetickej
efektívnosti. V budove sa okrem kancelárií obecného
úradu nachádza knižnica, zasadačka, sklad civilnej
ochrany a miestnosť požiarnej ochrany.
Predmetom projektu je výsadba 85 listnatých stromov
na doplnenie chýbajúcej vzrastlej zelene v centre a na
verejných priestranstvách pri komunikáciách
extrémne zaťažených dopravou (cesta I. triedy) v
celkovej dĺžke 640 m, a tým zvýšiť ochranu
obyvateľstva pred exhalátmi. Dotvoriť vstupy do
Pamätnej zóny Jána Hollého. Prípravu, výsadbu,
údržbu a starostlivosť vykonajú členovia
dobrovoľníckych organizácií a deti ZŠ. Pre každý
strom obec vystaví certifikát žiakom s názvom "Môj
strom rastie so mnou", ktorý bude obsahovať názov
stromu, názov projektu, miesto a dátum výsadby,
záväzok na starostlivosť, názov a sídlo darcu.
Certifikáty budú slávnostne odovzdané po ukončení
projektu.

2 700,00 €

566,10 €

4 500,00 €

3 186,90 €

6 300,00 €

6 279,12 €
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Mesto Michalovce

Vytvorenie siete
cyklotrás v meste
Michalovce

SE13_01
9

Obec Hronský
Beňadik

Revitalizácia verejného
priestranstva "za
studničkou"

SE13_02
0

Obec Dubovany

Efektívnejšia energetika
pre ZŠ s MŠ Dubovany

SE13_02
1

Obec Krpeľany

NZZ obecné zdravotné
stredisko

SE13_02
2

Mesto Levice

VIRIDI VIRIDIS - Zelená
zeleni....

Projekt rieši vytvorenie nových cyklotrás, ktoré veľkou
mierou prispejú k zlepšeniu životného prostredia v
meste. Projekt cyklotrás odľahčuje a ekologizuje
dopravu, integruje cyklistov, zviditeľňuje ich pohyb a
prispieva tak k bezpečnosti celkovej premávky,
prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Trasa
zahŕňa mestský okruh, ktorý je z dopravného hľadiska
charakterizovaný veľkou premávkou najmä v čase
rannej a poobedňajšej špičky. Vybudovaním tejto
trasy dôjde k výraznému zlepšeniu dopravnej situácie
najmä na ul. Hollého a ul. Jilemnického. Zároveň sa
zlepší situácia v lokalite sídliska Východ. Cyklotrasa
prispeje k zlepšenie dopravnej situácie, k jej
ekologizácii, k zvýšeniu bezpečnosti.
Stavba je situovaná v katastrálnom území obce
Hronský Beňadik. Cieľom navrhovaných úprav je
vytvoriť v obci oddychovú zónu a priestor pre
rekreačné aktivity. Rieši ako verejnú plochu čo
najefektívnejšie využiť pre potreby obyvateľov, ale aj
veľkému počtu návštevníkov obce. Ako oddychová
zóna bude slúžiť vydláždené odpočívadlo, ktoré je
doplnené lavičkami. Pestré záhony trvaliek a krov
zachovávajú vidiecky charakter prostredia. V
centrálnej časti objektu sa nachádza štrková zóna, v
ktorej sú situované hracie prvky a obohacujú tak
priestor o funkciu detského ihriska. Ako priestor na
voľnočasové aktivity slúži multifunkčná trávnatá
plocha tiahnúca sa po oboch stranách chodníka.
Zámerom projektu je inštalácia nového a energeticky
efektívnejšieho vykurovacieho systému (kotol a
termostatické ventily) v budove miestnej ZŠ s MŠ,
ktorý nahradí súčasný systém inštalovaný pred 20
rokmi, ktorý je za hranicou svojej životnosti a pracuje
s veľmi nízkou účinnosťou. Realizáciou projektu
dosiahneme úsporu plynu v objeme 4011 Nm3 za rok.
Súčasťou projektu je zriadenie ekologickej učebne v
miestnosti, ktorá sa nachádza vedľa kotolne (v
súčasnosti využívanej ako príručný sklad) a
vybudovanie funkčného modelu zberného dvora
(zberné nádoby na triedený zber a kompostéry) v
školskej záhrade. Realizácia druhej časti projektu je
založená na dobrovoľnej pomoci našich občanov.
Cieľom projektu je výmena nevyhovujúcich okien a
dverí v zdravotnom stredisku, čím sa výrazne
eliminujú úniky energie. Zdravotné stredisko bolo
postavené v
50 - rokoch a na budove boli zatiaľ vymenené len
elektrické rozvody, bez akýchkoľvek iných úprav, ktoré
by smerovali do zníženia energetickej náročnosti
budovy. Zdravotné stredisko slúži pre spádové územie
obcí: Krpeľany, Nolčovo, Ratkovo, Šútovo. Nachádzajú
sa v ňom tri ambulancie: všeobecného lekára,
detského lekár a zubného lekár.
Riešený priestor sa nachádza na okraji mesta, v tesnej
blízkosti jednej z jeho najhlavnejších tepien –
komunikácie I/52, ktorá je zároveň mestským
obchvatom a migruje ňou rozsiahla automobilová
doprava, či už pri vjazde a výjazde(smer NR-ZV) alebo
prejazde.Priestor je zo západu a juhu ohraničený
bytovými domami, zo severu čiastočne bytovým dom
a voľnou plochou, ktorá je peším ťahom na hlavnú
cestu. Zo západu je časť so zariadeniami občianskej

6 300,00 €

4 205,16 €

6 198,30 €

6 275,40 €

5 466,51 €
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vybavenosti a službami, školami,čo robí záujmový
priestor mimoriadne frekventovaným z hľadiska
chodcov, exponovaným voči automobilovej premávke
z hlavnej cesty. Priestor v súčasnosti nie je na
dispozične vhodný na záťaž a preto je potrebný náš
projekt
SE13_02
3

Mesto Nováky

Zelené Nováky

SE13_02
4

Mesto Trebišov

Trebišov - verejná
nabíjacia stanica pre
elektromobily

SE13_02
5

Obec Veľké
Kostoľany

Kompostovanie
bioodpadu vo Veľkých
Kostoľanoch

SE13_02
6

Rodičovské
združenie pri ZŠ s
MŠ Bystričany

"Využitie vody s
rozumom"

Mesto Nováky je jedným z veľkých priemyselných
centier a patrí aj k mestám so značne znečisteným
ovzduším. Cieľom projektu je pokračovať v aktivitách
zlepšujúcich životné prostredia. "Zelené" aktivity budú
realizované v 2 lokalitách mesta: 1.športovo
oddychový priestor v časti mesta Lelovce pri rieke
Nitre, kde projekt rieši odizolovanie tohto priestoru
od cesty I.triedy a jeho zútulnenie výsadbou zelene a
úpravou niektorých plôch; 2. Park Dr. Štefana
Moyzesa, ktorý mesto plánuje postupne
zrevitalizovať, pričom prvými krokmi bude
revitalizácia tým aj záchrana najviac poškodených
drevín a výsadba zelene v prístupovej časti parku, čo
bude prezentované aj pre verejnosť.
Snahou projektu je začatie prvého kroku na naplnenie
piliera "elektromobilita" v projekte "smart ecocity
laboratory" ako lokalnej koncepcie mesta. Nabíjacia
stanica bude slúžiť verejnosti a v najbližšej budúcnosti
aj autám MsÚ. Snahou MsÚ je analýza celkových
nákladov na prevádzku automobilov zo spaľovacími
motormi a nákladov na prevádzku elektromobilov.
Úspory z prevádzky elektromobilov by slúžili na
čiastočné krytie investičných nákladov na kúpu
elektromobilov. Stavbou elektrostanice by sa mohla
začať séria opatrení na informovanie verejnosti a
propagovanie bezemisnej dopravy nezávislej na
jednom druhu fosílneho paliva.
Cieľom projektu je zavedenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Veľké Kostoľany. Na tento účel chceme vyrobiť
drevené kompostéry, ktoré budú rozmiestnené v
rodinných domoch, areáli ZŠ a v zbernom dvore.
Projekt pozostáva z troch etáp: 1. obstaranie
materiálu a zhotovenie kompostérov našimi
dobrovoľníkmi podľa overeného vzoru; 2.
Rozmiestnenie kompostérov na jednotlivé stanovištia;
3. Informačná kapmaň a prednáška o zbere a
zhodnocovaní bio odpadov. Celkovo predpokladáme
výrobu 380 ks kompostérov. Na ich zhotovení sa budú
dobrovoľníci z radov našich občanov a občianskeho
združenia Ekologické a inovačné centrum.
Projekt je zameraný na čiastočnú rekonštrukciu
budovy slúžiacej na verejné kultúrne a športové akcie
v obci Bystričany. Budova sa nachádza v areáli
Základnej školy v blízkosti mutifunkčného ihriska a
hokejového štadiónu. Rekonštrukciou a zateplením
strechy, výmenou okien chceme znížiť jej energetickú
náročnosť. Výmenou zvodov a následným
zachytávaním dažďovej vody do podzemnej nádrže v
objeme 2600 litrov, znížime taktiež energetické
zaťaženie a ekonomické náklady na tvorbu ľadu v
zimných mesiacoch na hokejovom štadióne a v
letných mesiacoch na závlahu školského políčka,
okrasnej záhrady v školskom areáli, čím prispejeme k
ochrane životného prostredia. Z odpadového skla
postavíme skleník.

5 481,00 €

5 040,00 €

6 300,00 €

6 298,20 €

93

SE13_AS
FIN

Dar na činnosť
Asociácie firemných
nadácií a fondov
Občianske
združenie Slovan ženský futbal

Centrum pre filantropiu

Členstvo v ASFIN prispeje k zlepšovaniu úrovne
firemnej filantropie.

1 500,00 €

turnaj žiačok Slovenská
sporiteľňa - Girls Cup
2012

34,80 €

SLSPA12
_002

Slovenské hnutie
špeciálnych
olympiád

Svetová zimná špeciálna
olympiáda –
PyeongChang 2013

SLSPA12
_4

Pomoc ohrozeným
deťom

Poradenstvom k
zvýšenej kvalite života

SLSPA13
_1

Inklúzia

SLSPA13
_10

Bratislavské
kultúrne a
informačné
stredisko,
príspevková
organizácia
VCELI DOM

Dajte aj nám šancu
pracovať v Radničke –
rozvoj tréningových
programov v kaviarni
Radnička
Music square festival súčasť 38. ročníka
mestského festivalu
Kultúrne leto a Hradné
slávnosti Bratislava 2013

Grant podporil uskutočnenie medzinárodného
halového turnaja vo futbale pre kategóriu dievčat nar.
v r. 1999 a neskôr, za účasti klubových družstiev zo
Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka.
Schválený grant umožnil spolufinancovanie účasti
športovcov s mentálnym postihnutím zo Slovenska na
Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde–PyeongChang
2013, najväčšom svetovom športovom podujatí roka
2013.
Z grantu bola financovaná sociálna a psychologická
pomoc klientkám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej
situácii. Mesačne bolo zaznamenaných 55
psychologických konzultácií.
Udelené prostriedky prispeli k vytvoreniu
modelového tréningového pracoviska pre budúcich
zamestnancov – čašníkov a pomocný personál so
zdravotným postihnutím.
Kultúrne vyžitie pre veľké množstvo divákov v rámci
festivalu Music Square v Bratislave.

10 000,00 €

Jazyková súťaž motivovala deti z detského domova v
Harmónii k záujmu vzdelávať sa v oblasti cudzích
jazykov. Taktiež boli darované 2 vyradené počítače ku
ktorým majú deti prístup.
Uskutočnením putovného táboru po Slovensku sa deti
naučili angažovanosti, pomoci druhým, vyskúšali si
rôzne športové a kreatívne aktivity.
Rekonštrukciou tribúny došlo k skrášleniu okolia
tribúny, zvýšila sa bezpečnosť detí a fanúšikov futbalu.
Nákupom nových športových pomôcok futbalovému
klubu TJ Iskra Borčice sa prispelo k rozvoji mladých
športovcov.
Revitalizáciou ihrísk, nákupom technických pomôcok a
športových potrieb sa prispelo k vytvoreniu lepších
podmienok pre športovanie detí a mládeže.
Zakúpením nových športových pomôcok a materiálu
pre MFK Topvar Topoľčany sa zefektívnili tréningy pre
deti.
Zakúpením nových športových pomôcok a materiálu
pre TJ Družstevník Brunovce sa zefektívnili tréniny
klubu, prispelo sa k rozvoji športovania mladých ľudí.
Projekt prispel k zmysluplnému využívaniu voľného
času mladých, nákupom športového materiálu,
zlepšenie vzťahov detí organizovaním tréningov.
Udelený grant prispel na realizáciu troch významných
projektov- Spoločného zasadnutia katedier
obchodného a finančného práva SR a ČR, Workshopu
EMCA a Bratislavského právnického fóra 2013, čo
výrazným spôsobom prispelo k zvýšeniu kvality štúdia.
Z grantu sa financovala tlač 2 000 ks brožúr "Začni s
bedmintonom" pre učiteľov na podporu tohto športu
na školách.
Vďaka grantu sa uskutočnil Medzinárodný festival
súčasného dizajnu Bratislava Design Week 2013.

1 006,00 €
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DOMKA - Združenie
saleziánskej
mládeže
OBEC Borša
TJ Iskra Borčice

SLSPA13
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Športový klub
Dynamo Diviaky

SLSPA13
_16

MFK Topvar
Topoľčany 1912

SLSPA13
_17

Telovýchovná
jednota Družstevník
Brunovce
Obec Lučivná

SLSPA13
_18
SLSPA13
_19

Právnická fakulta
Univerzity
Komenského v
Bratislave

SLSPA13
_2

Slovenský zväz
bedmintonu

SLSPA13
_20

oz punkt

Harmónia 2013

NOVA LIPNICA

Rekonštrukcia tribúny TJ Olympia Borša
Futbal Borčice

Revitalizácia hracích
plôch, nákup a doplnenie
vybavenia, opravy

Futbal Brunovce

Futbal to je hra 2013

Zvýšenie kvality
vzdelávania formou
pracovných workshopov
a medzinárodných
konferencií
Shuttle time - Začni s
bedmintonom
Bratislava Design Week
2013

500,00 €

214,20 €

1 603,00 €

900,00 €

3 000,00 €
2 800,00 €

2 690,00 €

2 972,90 €

2 800,00 €

2 970,00 €

14 960,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €
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Truc sphérique

SLSPA13
_22

Občianske
združenie Brána do
života
ID Space Team

SLSPA13
_23

Nová synagóga rekonštrukcia na
kunsthalle
Netradičný teambuilding

Rozbaľ to, Bratislava!
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Tenisový klub
Slovan
Divadlo Aréna

SLSPA13
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Obec Liptovská
Teplička

Prameň Škvrkovec

SLSPA13
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Obec Makov

Makoffest

SLSPA13
_29

Mesto Brezno

SLSPA13
_3

INEKO, Inštitút pre
ekonomické a
sociálne reformy

História v súčasnosti obnovme brezniansku
strážnu vežu
Monitoring a
komentovanie
štrukturálnych reforiem

SLSPA13
_30

Obec Dlhé Klčovo

Tradície obce

SLSPA13
_31

Mesto Nitra

SLSPA13
_32

Obec Svätý Anton

Oslavy 1150.výročia
príchodu sv. Cyrila a
Metoda na Veľkú
Moravu
Začíname od základov

SLSPA13
_33

o.z. Pomoc obetiam
nášľapných mín

Želkova škôlka

SLSPA13
_34

Slovenský zväz
kanoistiky na
divokej vode
obec Zázrivá

Hľadáme olympijských
víťazov

SLSPA13
_35

SLSPA13
_36

Slovenský skauting
- 40.zbor Fénix
Modra

Šanca pre
nechcených

David Ives: Venuša v
kožuchu
Ovocný chodník v
modranských Špígloch

Rekonstrukcia šatní TJ
Fatran Zázrivá

WEB Kmotričky

Rekonštrukciou Novej synagógy v Žiline sa vytvoril
nový výstavný priestor pre výtvarné umenie.

10 000,00 €

Vďaka grantu sa bol zakúpený záhradný altánok pre
relax a oddych klientov OZ, do projektu sa zapojilo 23
dobrovoľníkov pri inštalácii a maľovaní.
Organizácia projektu dala predovšetkým 28 mladým
umelcom príležitosť sa prezentovať a kultúrny zážitok
pre viac ako 2500 návštevníkov.
Vďaka grantu boli žiakom poskytnuté lepšie
podmienky na vykonávanie tréningového procesu.
Premiéra svetoznámej hry Venuša v kožuchu poskytla
zážitok mnohým slovenským divákom.
Vďaka grantu sa uskutočnila výsadba ovocných drevín,
vyčistenie kanálov, výstavba lavičiek a informačných
tabúľ. Upravením tohto priestoru sa vytvorilo
príjemné miesto na prechádzky a trávenie voľného
času.
Z poskytnutých financií sa vytvorila oddychová zóna
pre miestnych a turistov. Upravilo sa okolie prameňa,
vysadila sa zeleň, prebehla výstavba informačných
tabúľ, lavičiek, stojanov na bicykle.
Finančné prostriedky boli použité na financovanie
vystupujúcich festivalu, technické zabezpečenie.
Súčasťou boli vystúpenia známych slovenských kapiel
a tvorcov, rôzne workshopy, street art,
fotografovanie.
Vďaka grantu sa uskutočnila rekonštrukcia mestskej
veže v Brezne, ktorá sprístupnila kultúrnu pamiatku
pre verejnosť.
Z grantu boli podporená informovanosť o potrebných
reformách, a to prostredníctvom analýz a aktívnou
účasťou na verejnej diskusii.

1 354,50 €

Vďaka grantu sa zorganizovalo slávnostné vystúpenie,
nakúpili sa kroje pre členov súboru. Deti a mládež
spoznali tance, spevy a zvyky svojho regiónu.
Grant bol použitý na organizáciu podujatia s cieľom
priblížiť históriu mesta Nitra. Podujatie bolo
širokospektrálne s výstavami, koncertami, súťažami
aby čo najbližšie priblížilo históriu verejnosti.
Finančné prostriedky boli použité na záchranu
kultúrnej pamiatky obce Svätý Anton. V budove sa
podarilo odstrániť nadmernú vlhkosť a odvetrať
severnú a západnú stranu.
Z poskytnutého grantu sa vytlačila ilustrovaná kniha a
vznikol animovano-dokumentárny seriál. Vďaka týmto
aktivitám sa deti dozvedeli o bezpečnosti cestovania
vo vlakoch.
Vďaka grantu si všetky deti bez ohľadu na ekonomické
možnosti rodiny mohli vyskúšať športovanie. Nakúpila
sa základná výstroj, zabezpečili sa tréningy a súťaže.
Grant bol použitý na nákup materiálu a rekonštrukciu
šatní, kde sa aktívne združujú futbalové družstvá TJ
Fatran v Zázrivej. Týmto projektom sa zvýšila športová
aktivita medzi deťmi a mládežou.
Vďaka grantu sa vytvorila webová stránka. Cieľom
bolo oboznámiť verejnosť s problémami opustených
matiek s dieťaťom a možnosť podpory zo strany
verejnosti.

690,00 €

4 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

5 000,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

8 000,00 €

20 000,00 €

3 000,00 €

4 290,00 €
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Inkluzia

Radnickine trhy 2013

SLSPA13
_38

Občianske
združenie Athéna

Chcem zostať mobilný

SLSPA13
_39
SLSPA13
_4

Útulok šťastný psík

Budova

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska/Výcvikov
á škola pre
vodiacich psov
(ďalej len "VŠVP")
Mesto Malacky

Malí psí pomocníci

SLSPA13
_41

mestská časť
Bratislava-Petržalka

Petržalská baretkafestival

SLSPA13
_42

C.A.R.D.O. Národné
dobrovoľnícke
centrum
mesto Sereď

Dni dobrovoľníctva 2013

SLSPA13
_40

SLSPA13
_43
SLSPA13
_44

Mesto Myjava

SLSPA13
_45

Slovenský zväz
tanečného športu
na vozíčku
Nezisková
organizácia L plus S

SLSPA13
_46

Zejdeme sa na hambálku

Vybudovanie prvého
ekologického náučného
chodníka v Seredi
plavecké kurzy pre deti
zo sociáne
znevýhodneného
prostredia
Intercontinental integra
cup 2013
Spomínam na Paríž I. Music a la Carte

SLSPA13
_47

Porta Artium

Večerné jazzové ateliéry

SLSPA13
_5

Lyžiarsky klub
Valčianska dolina

Výcvikový kemp

SLSPA13
_6

Alkan klub horských
športov

SLSPA13
_7

Toastmasters
Bratislava

8. ročník, Beh na Chatu
pri Zelenom plese,
memoriál Karla Jakeša
Public Speaking Contest
– Toastmasters 2013

SLSPA13
_8

Basketbalový klub
Slovan Bratislava

Belasá mládež

Radničkine trhy 2013 sa konali v troch mestách
Slovenska - v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši a v
Prešove, čo prispelo k šíreniu informovanosti o
zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
formou chránených dielní a chránených pracovísk.
Pomocou grantu boli uskutočnené aktivity pre deti so
zdravotným postihnutím. Aktivity boli zamerané na
rozvoj schopností.
Na základe poskytnutého grantu sa budova útulku
zrekonštruovala a zastrešila, vymenili sa okná a dvere.
Vďaka grantu bola poskytnutá veterinárna
starostlivosť pre 12 šteniat, ktoré sa neskôr stanú
vodiacimi psami.

Vďaka grantu bol zorganizovaný divadelný festival. V
rámci festivalu sa uskutočnila výstava, súťaže,
divadelné predstavenia, tvorivé dielne.
Vďaka grantu bol zorganizovaný festival zameraný na
humornú tvorbu v textoch, hudbe. Cieľom bolo
umožniť priestor pre skupiny a jednotlivcov v tejto
hudobnej oblasti.
Z poskytnutého grantu vzniklo podujatie na podporu
dobrovoľníckej činnosti. Cieľom bolo zapojenie
verejnosti do týchto aktivít, zdôraznili sa prínosy
dobrovoľníctva pre spoločnosť.
Z grantu bol vybudovaný náučný chodník v Seredi.
Vďaka tomuto priestoru sa široká verejnosť mohla
zoznámiť s faunou a flórou v tejto oblasti.
Z grantu bol umožnený plavecký kurz pre deti zo
sociálne slabšieho prostredia.

10 000,00 €

1 399,00 €

1 500,00 €
1 603,00 €

6 500,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

Vďaka grantu sa uskutočnila súťaž v tanečnom športe
na vozíčku.

1 000,00 €

Grant prispel k základnému cieľu a poslaniu Štúdia L+S
hľadať inovatívne formy autorského divadla. Projekt
Spomínam na Paríž I. je pripomenutím tvorby Jara
Filipa a projekt Music a la Carte je originálnym
spojením multižánrových hudobníkov a umelcov.
Grant prispel k zrealizovaniu hudobných ateliérov s
cieľom rozvíjať hudobnú kreativitu študentov a viesť
ich k improvizácii a k sebavyjadreniu pomocou
jazzovej hudby pod vedením známych slovenských
jazzových hudobníkov.
Grant bol poskytnutý na uskutočnenie výcvikového
kempu. Hlavným cieľom bolo zlepšenie fyzickej
kondície. Počas kempu sa účastníci venovali rôznym
športom a hrám.
Grantom boli pokryté výdavky na preteky,
zabezpečenie upomienkových predmetov pre
účastníkov, zabezpečenie propagačného materiálu.
Vďaka udelenému grantu bola financovaná časť
výdavkov spojených s organizáciou Rečníckej súťaže
Toastmasters, ktorá je je vrcholnou stredoeurópskou
súťažou najlepších rečníkov v bratislavskom regióne.
Vďaka grantu vznikli mládežnícke družstvá. Mládeži
boli vytvorené lepšie podmienky na trénovanie a tiež
má prístup ku kvalifikovaným trénerom.

20 000,00 €

830,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €
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Klub rýchlostnej
kanoistiky Nováky

Vyhrávaj na vode, nie za
počítačom

SLSPf13_
01

Obec Slanec

Obnova futbalového
ihriska

SLSPf13_
02

Mesto Gbely

Podpora mládežníckeho
futbalu v meste Gbely

SLSPf13_
03

Obec Dobrá Niva

Tribúna OŠK Dobrá Nivarekonštrukcia okien a
vchodových dverí

SLSPf13_
04

Obec Horné
Turovce

SLSPf13_
05

Futbalový klub
obce Kochanovce

Inovácie v rozvoji
rýchlostných a
rýchlostno-silových
schopností
Obnova futbalového
ihriska po povodni

SLSPf13_
06

Obec Krivany

Futbalový klub Krivany

SLSPf13_
07

Mestský športový
klub Tatran Spišské
Vlachy

Byť hrdý na víťazstvo

SLSPf13_
08

Mesto Dobšiná

SLSPf13_
09

Obecný futbalový
klub Vyšná Slaná

SLSPf13_
10

Obec Bíňovce,
Obecný úrad
Bíňovce
Obec Nesvady

Riešenie havarijného
stavu v objektoch
Futbalového štadióna
Dobšiná
Podpora mládeže v
športe-"Neseď doma,
zober loptu a príď si
zahrať."
Rekonštrukcia
šatní,spŕch,toaliet

SLSPf13_
11

Rekonštrukcia
sprchovacích miestností
na futbalovom ihrisku
Nesvady
krok za krokom - teraz
šatne

SLSPf13_
12

Obec Borský Svätý
Jur a futbalový klub

SLSPf13_
13

FC Baník Horná
Nitra

Zabezpečenie
tréningových pomôcok
pre mládež

SLSPf13_
14

Obec Stretava

Obnova areálu
futbalového ihriska

SLSPf13_
15

Obec Senné

"Podporme mladých
futbalistov"

Grant bol použitý na nákup tréningového vybavenia,
zlepšenie tréningových podmienok. Hlavnou
motiváciou bolo zapojenie detí do športovej aktivity.
Schválený grant prispel k obnove futbalového ihriska,
a to najmä zakúpením krovinorezu a nových
konštrukcií bránok. Zemné práce a výkop
odvodňovacieho rigolu prispeli k celkovej revitalizácii
futbalového ihriska.
Vďaka grantu boli zakúpené dresy pre členov
mládežníckeho futbalu. Finančné prostriedky boli
využité aj na vysadenie trávnika na futbalovom
ihrisku, čím sa zlepšili podmienky pre hranie futbalu v
meste Gbely.
Finančné prostriedky boli použité na osadenie nových
dverí a okien na budove tribúny OŠK Dobrá Niva.
Udelený grant prispel k zamedzeniu úniku energií,
zvýšeniu bezpečnosti tribúny a k celkovému
zveľadeniu.
Vďaka podpore projektu boli zakúpené tréningové
pomôcky. Pomôcky pomohli mladým športovcom v
rozvoji ich pohybových schopností.

3 000,00 €

2 993,00 €

2 980,00 €

2 944,47 €

1 333,06 €

Ihrisko v Kochanovciach, ktoré bolo zničené
povodňami sa podarilo zrekonštruovať vďaka grantu.

2 700,00 €

Pomocou prostriedkov grantu boli zakúpené futbalové
pomôcky nevyhnutné na podporu športových aktivít v
obci Krivany.
Pomocou grantu sa vytvorila simulácia ihriska pre
členov športového klubu. Prostriedky boli využíté aj
na zakúpenie pomôcok ako lopty, dresy, bránky,
kužele a iné tréningové potreby.
Grant bol využitý na renováciu interiéru a exteriéru
futbalového štadióna. Vďaka renovácii štadióna boli
splnené všetky bezpečnostné parametre.

1 953,00 €

Finančné prostriedky boli využité na nákup športových
pomôcok. Nákup pomôcok pomohol mladej generácii
aktívne sa zapojiť do aktivít futbalového klubu.

2 000,00 €

Grant bol použitý na rekonštrukciu budovy, čím sa
zvýšila kvalita jej používania.

2 030,00 €

Vďaka grantu sa zrealizovala rekonštrukcia
sprchovacích miestností v šatniach ktoré patria k
futbalovému ihrisku.

2 558,50 €

Prostredníctvom grantu sa uskutočnila na futbalovom
štadióne rozsiahla rekonštrukcia kabín. Rekonštrukcia
prispela k energetickej hospodárnosti budovy.
Z grantu boli zakúpené tréningové pomôcky, ktoré
pomohli k zlepšeniu tréningových podmienok pre
mládežnícke družstvá. Taktiež sa zvýšil počet
tréningových jednotiek vybudovaním zavlažovania na
tréningovom ihrisku.
Podporením projektu sa zlepšil technický stav
športových objektov a došlo ku skultúrneniu
prostredia pre návštevníkov športových podujatí.
Grant bol využitý na opravu a doplnenie chýbajúcich
bariér okolo hracej plochy ihriska. Z prostriedkov boli
zakúpené športové pomôcky, vďaka ktorým sa zlepšili
podmienky pre mladých športovcov.

2 575,40 €

2 985,00 €

2 971,11 €

2 916,90 €

1 215,00 €

1 204,16 €
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Obecný úrad
Ruskovce

Za krajší futbal

SLSPf13_
17

Obec Chlebnice

Podporme športujúce
Chlebnické deti a mládež

SLSPf13_
18

ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš

Kosačka nad zlato

SLSPf13_
19

Športový klub
Kriváň Liptovská
Ondrašová

Priložme ruku k dielu!

SLSPf13_
20

Obec Turňa nad
Bodvou

Rekonštrukcia oplotenia
futbalového ihriska

SLSPf13_
21

Obecný športový
klub Rosina

Oplotenie futbalového
ihriska

SLSPf13_
22

Obec Dedina
Mládeže

SLSPf13_
23

FC ČAKA

Materiálno – technické
zabezpečenie činnosti
obecného futbalového
klubu
Dobudovanie krytej
tribúny

SLSPf13_
24

Mladosť
Matiašovce

Podporme deti - našu
budúcnosť

SLSPf13_
25

TJ Družstevník
Diviacka Nová Ves

zavlažovací systém
hracej plochy

SLSPf13_
26

Telovýchovná
jednota Slovan
Preseľany

SLSPf13_
27

FC ŠTK 1914
Šamorín oz

Skvalitnenie
tréningového procesu
nákupom prenosných
futbalových bránok
Hliníkové bránky pre
malých futbalistov

SLSPf13_
28

Obecný futbalový
klub Dunajská
Lužná
Obec Volkovce

SLSPf13_
29

SLSPf13_
30

Obec Štiavnické
Bane

SLSPf13_
31

Obec Kamenná
Poruba

Futbal ako prostriedok
sebavyjadrenia
Zabezpečenie
celoročného využitia
športového
(futbalového) miniihriska
s umelým trávnatým
povrchom
Rekonštrukcia a
rozšírenie vybavenia
futbalových ihrísk v obci
Štiavnické Bane
Futbalové šatne dobudovanie WC pre
futbalových divákov

Vďaka finančnej podpore tohto projektu sa podarili
vybudovať verejné toalety, čo pomohlo k zlepšeniu
čistoty okolia.
Udelený grant bol využitý na nákup záhradného
traktora, ktorý je určený na kosenie rozľahlých plôch.
Pravidelným kosením došlo k zlepšeniu kvality
parametrov futbalového trávnika.
Grant bol využitý na nákup novej traktorovej kosačky,
ktorá prispela ku kultivácii trávnatých plôch v
priestoroch športového klubu.
Pomocou grantu bol vybudovaný zavlažovací systém
na futbalovom ihrisku ŠK Liptovská Ondrášová.
Zavlažovací systém zjednodušil polievanie ihriska a
skvalitnil futbalovú plochu.
Grant prispel k zakúpeniu a montáži nového oplotenia
futbalového ihriska, nakoľko pôvodné bolo zničené
víchricou.
V rámci finančnej pomoci sa zrealizovalo kompletné
oplotenie športového areálu OŠK Rosina.
Dokončením oplotenia sa splnil hlavný cieľ a to
ochrana verejného majetku.
Finančná podpora bola využitá na obnovenie
sprchovacích miestností a prezliekární a taktiež bolo
zakúpené nové športové vybavenie pre futbalistov.

3 000,00 €

Zámerom projektu bolo zastrešiť tribúnu a docieliť tak
ochranu pred nepriaznivým počasím, zvýšenie
bezpečnosti a tiež zlepšenie estetického vzhľadu
tribúny. Prostriedky grantu boli použité na nákup
materiálu na zastrešenie tribúny.
Vďaka prostriedkom získaných z projektu sa zvýšila
kvalita tréningového procesu a reprezentácia klubu.
Zakúpené športové pomôcky prispeli ku skvalitneniu
prípravy mládeže.
Pomocou grantu bol vybudovaný zavlažovací systém,
čo prispelo k zlepšeniu hracej plochy.

2 970,00 €

Z udeleného grantu sa zrealizoval nákup športových
pomôcok ako futbalové bránky, siete a lopty. Nákup
prispel k zlepšeniu vybavenia futbalového štadióna.

2 340,00 €

Grant zabezpečil nákup športového náradia
predovšetkým nákup prenosných hliníkových bránok,
ktoré skvalitnili tréningový proces.
Pomocou grantu bolo zabezpečené obstaranie nového
športového vybavenia a pomôcok.

3 000,00 €

Vďaka grantu bolo vybudované umelé osvetlenie
futbalového miniihriska. Vybudovanie umelého
osvetlenia zabezpečilo možnosť využívať ihrisko
celoročne.

3 000,00 €

Vďaka grantu boli zakúpené športové pomôcky.
Taktiež sa zrealizovala rekonštrukcia multifunkčného
ihriska, ktorá zefektívnila futbalové tréningy, zápasy a
skvalitnila športovú prípravu futbalistov.
Grant bol využitý na vybudovanie sociálneho
zariadenia pre divákov a šatne pre futbalistky. Vďaka
grantu sa zvýšilo využitie priestorov budovy pri
mnohých podujatiach obce.

2 948,38 €

3 000,00 €

2 100,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 956,50 €

1 070,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €
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Obec Habovka
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Obec Lehota
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34

Obec Ľubotice

Futbal pod Hájom

SLSPf13_
35

Lokomotíva
Devínska Nová Ves

Šanca pre všetkých

SLSPf13_
36

Mestský futbalový
klub MFK Slovan
Sabinov
Dolnopotôňsky
športový klub

Sabinov žije futbalom

SLSPf13_
38

FK Slovan Trstená

Zažime spolu skvelé
futbalové leto

SLSPf13_
39

Športový Klub
Čereňany

Futbal je hra mladých
Čereňancov

SLSPf13_
40

Obec Tovarné

SLSPf13_
41

Obec Košeca

Futbalom za zdravý
životný štýl detí,
mládeže a dospelých
obyvateľov obce Tovarné
Po výkone spotení,
nebojme sa hygieny

SLSPo13
_01

Mesto Dolný Kubín

Aj cintorín predstavuje
kus bohatstva

SLSPo13
_02

Obecný úrad
Voderady

Umelecký festival
Rukami a srdcom

SLSPo13
_03

Mesto Želiezovce

V. Pohronská verbovačka

SLSPo13
_04

Mesto Gbely

Deti mestu - mesto
deťom

SLSPo13
_05

Obec Veličná

Tradičný veličniansky
jarmok a folklórne
slávnosti Dolnej Oravy

SLSPf13_
37

Skvalitnenie športového
zázemia pre mladých
futbalistov TJ Blatná
Habovka
Žiacke šatnedobudovanie

Futbal? Futbal!

Grant prispel k zlepšeniu podmienok pre prípravu a
hygienu mladých futbalistov. Pomocou finančných
prostriedkov bolo zakúpené aj športové vybavenie.

2 985,00 €

Vďaka grantu boli dobudovaný nový objekt žiackych
šatní, čím sa výrazne zlepšia služby obce v oblasti
organizovania futbalových zápasov a športových
podujatí.
Udelený grant prispel k vybudovaniu malého
futbalového ihriska na mestskom sídlisku.
Vybudovaním ihriska sa vytvoril ucelený priestor pre
pohybové aktivity. Zároveň došlo k odstráneniu rizika
hrania sa detí na ceste.
Prostredníctvom grantu došlo k upraveniu priestoru
futbalového ihriska a k skvalitneniu tréningového
procesu.
Prostriedky z grantu boli využité na zlepšenie
materiálneho vybavenia futbalových mužstiev.

2 999,25 €

Vďaka grantu bol zrealizovaný nákup športového
vybavenia, tréningových pomôcok a oblečenia. Nákup
vybavenia prispel k zvýšeniu záujmu detí o futbal.
Grant prispel k skvalitneniu materiálneho a
technického vybavenia klubu, čo sa odrazilo na
príprave hráčov a rozvoji ich pohybových schopností a
zručností.
Grant bol použitý na rekonštrukciu kúpeľne, nákup
nových dresov, lôpt a iných pomôcok, ktoré pomohli
skvalitniť tréningový proces.
Pomocou grantu došlo k dobudovaniu šatní, sprchy a
toalety, zároveň sa zabezpečilo oplotenie ihriska.
Úpravami bol vytvorený ucelený estetický komplex.

1 674,70 €

Grant zabezpečil rekonštrukciu spŕch, čím sa dosiahlo
zdravé a hygienické prostredie. Rekonštrukcia prispela
k šetreniu enerigií, hlavne vody.
Vďaka grantu bolo obnovených šesť hrobových miest
a osadených 28 kusov informačných tabuliek na
historickom cintoríne, ktorý ročne navštívi približne
3640 návštevníkov.
Finančné prostriedky z grantu boli použité na
významnú časť výdavkov spojených s organizáciou
umeleckého festivalu Rukami a srdcom. Festival
prispel nielen k zviditeľneniu a podpore mladých
umelcov, ale aj k rozvíjaniu kultúrnych hodnôt a
tradícií.
Prostriedky boli použité na organizáciu spojenú s
piatym ročníkom Pohronskej verbovačky. Cieľom
trojdňového podujatia je už každoročne zachovanie
tradičného tanca z Dolného Pohronia. Podujatie malo
približne 2800 návštevníkov.
Mesto Gbely v spolupráci so žiakmi a pedagógmi ZŠ s
MŠ Gbely vďaka finančnej pomoci vysadili stromy,
ktoré budú zveľaďovať a spíjemňovať chvíle
obyvateľom i návštevníkom mesta.
Realizáciou projektu mohla obec Veličná prezentovať
tradičný slovenský folklór a prezentovať tradičné
remeslá. V rámci projektu prebehla aj prezentácia
rodáka maliara a grafika Petra Michala, kde bolo
vystavených 45 fotoreprodukcií diel.

2 620,77 €

3 000,00 €

1 998,80 €

2 483,00 €

2 870,00 €

1 104,00 €

2 770,00 €

3 000,00 €

4 735,00 €

4 200,00 €

3 500,00 €

3 000,00 €
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Obec Lovinobaňa

...Tebe to zaberie iba
chvíľu, ale prírode
mnoho rokov...

SLSPo13
_07

Mesto Hriňová

,,Tradičný hriňovský
jarmok"

SLSPo13
_08

Mesto Tornaľa

Podpora domáceho EKO
- kompostoviska

SLSPo13
_09

Mesto Dubnica nad
Váhom

Historický náučný
chodník

SLSPo13
_10

MODRANSKÁ
BESEDA

Slávnosť hliny –
Keramická Modra

SLSPo13
_11

Združenie na
záchranu hradu
Revište

SLSPo13
_12

obec Lacková

Statické zabezpečenie
západnej a južnej steny
južného paláca hradu
Revište
Na pamiatku predkov,
do pamäte potomkov

SLSPo13
_13

Zachráňme hrad
Slanec

záchrana hradnej veže

SLSPo13
_14

Obec Oreské

DEŇ PECE a FOLKLÓRU medzinárodný festival

SLSPo13
_15

Obec Malinová

SLSPo13
_16

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu
OBEC ŠPANIA
DOLINA

Obnovenie trojičného
stĺpa - významnej
historickej a umeleckej
pamiatky
Riešenie bezpečného
vstupu do hradu 2.etapa
Stretávajme sa a tvorme
....

SLSPo13
_18

Obec Dubník

Spoločne to dokážeme !

SLSPo13
_19

Mesto Šaľa

STOP čiernym skládkam,
ZELENÁ zeleni!

SLSPo13
_17

Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti
občanov obce Lovinobaňa a Uderiná o možnostiach a
spôsoboch triedenia odpadu. Z poskytnutých
finančných zdrojov sme zakúpili kontajnery na
recyklovateľné zložky, drvič odpadu a sadu vriec na
triedenie odpadu.
Tradičný hriňovský jarmok priblížil verejnosti miestne
remeslá, remeselné výrobky a miestne tradície.
Členovia folklórnych súborov a ochotníckeho divadla v
Hriňovej predviedli tiež ukážky fašiangových zvykov s
ponukou fašiangovej gastronómie.
Cieľom projektu je zhotovenie domácich
kompostovísk pre obyvateľov mesta, ktorým sa vyrieši
problém zneškodnenia bioodpadu. Projekt by mal
usmerniť predovšetkým deti a mládež na ochranu
životného prostredia a spätné využívanie bioodpadov.
Cieľom projektu je tvorba historického náučného
chodníka, ktorý mapuje najvýznamnejšie momenty v
histórii mesta Dubnica nad Váhom. Projekt priniesol
záujem a pozitívne ohlasy obyvateľov mesta vo veci
zachovania kultúrneho dedičstva mesta.
Podujatie, ktorého časť bola financovaná z grantu,
navracia do Modry ducha keramiky, nadväzuje na
tradície starých keramických majstrov a prezentuje
živé remeslo ako súčasť hmotného i nehmotného
kultúrneho dedičstva
Pokračovanie záchranných prác, ktorých cieľom bolo
zabezpečiť západnú a južnú stenu južného paláca a
taktiež sa súbežne vykonal čiastočný archeologický
prieskum v priestore južného paláca.
Cieľom projektu bola organizácia workshopu
košikárstva, ktoré je jednou z typických tradicíí obce
Lacková. Workshop sa zameral na typické goralské
tradície, zvyky a jedlá s dôrazom na košikárstvo.
Cieľom projektu bolo vykonanie zabezpečovacích
prác, aby sa zabránilo ďalšiemu rozpadu kultúrnych
pamiatok. Lanová dráha výrazne napomohla pri
oprave kultúrnej pamiatky hradu Slanec.
Projekt Medzinárodné folklórne slávnosti a Deň Pece
bol úspešným projektom, k čomu prispela aj finančná
pomoc vo forme grantu. Projekt prispel k zviditeľneniu
obce vo výrobe tradičných koláčov a remesiel.
Vďaka finančným prostriedkom sa podarila obnova
historicky významnej pamiatky obce "trojičného
stípa", ktorý mal v minulosti v obci Malinová veľký
význam a poukazoval na dôležité mílniky v jej histórii.
V rámci projektu sa zabezpečilo stavebné lešenie,
archeologický dozor a prvé stavebné stabilizačné
práce.
Cieľom "Prázdninovej školy tradičných techník" bola
organizácia tvorivých dielní, osvojovanie si tradičných
techník rôznych výrobkov a rozvíjanie tradičných
remesiel.
Získané finančné prostiedky boli použité na
odstránenie dvoch nelegálnych skládok v obci Dubník.
Projekt "spoločne to dokážeme" vzdeláva ľudí o
separácii odpadu, o udržiavaní čistoty a ošetrovaní
zelene v parkoch a na verejných priestranstvách.
Týmto projektom mesto Šaľa odstránilo 3 čierne
skládky odpadu a vyčistilo medzihrádzový priestor, čo
prispelo k zlepšeniu životného prostredia.

4 780,00 €

3 358,96 €

2 500,00 €

5 095,44 €

3 000,00 €

5 000,00 €

2 156,20 €

7 250,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

7 500,00 €

1 924,40 €

2 000,00 €

2 000,00 €
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Obec Podbrezová

Revitalizácia zelene v
obci Podbrezová sídlisko Štiavnička

SLSPo13
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Občianské
združenie
zemplínsko užská
hradná cesta
Spoločnosť pre
ochranu netopierov
na Slovensku

"Svätoplukove tri prúty"
na hrade nad Vinným

SLSPo13
_23

Občianske
združenie RODON
KLENOVEC

SLSPo13
_24

Združenie na
záchranu hradu
Šášov

KLENOVSKÁ RONTOUKA
- 35. ročník Gemerskomalohontských
folklórnych slávností
Záchranné práce na
hrade Šášov s pomocou
Slovenskej sporiteľne
2013

SLSPo13
_25

Historicko Astronomická
Spoločnosť
Slovenský zväz
telesne
postihnutých
športovcov

SLSPo13
_22

SLSPps1
3_1

NetopierOVINY Rajeckej
doliny

Veža hradu Lednica

Túžime zvíťaziť v športe i
živote

SLSPps1
3_2

Klub hokeja na
sánkach Zbojníci

V lete na sánkach

SLSPps1
3_3

TK DANUBE
Bratislava

Memoriál Ivanky
Dvoŕáčkovej 2013

SLSPps1
3_4

Slovenské hnutie
špeciálnych
olympiád

Národné ľahkoatletické
preteky špeciálnych
olympiád

SLSPps1
3_5

Občianske
združenie Usmej sa
na mňa
Štúdio LS, n.o.

Športom proti
prekážkam

SLSPS12
_1

SLSPS13
_1

Slovenský zväz
ľadového hokeja

SLSPS13
_10

Divadlo Aréna

Podpora projektov
Štúdia L+S 2013

Podpora športu detí a
mládeže zo sociálne
slabších rodín

Pomocou udeleného grantu sa zlepšil estetický vzhľad
sídliska Štavnička na základe výsadby drevín a
okrasných kríkov a podaril sa tiež zvýšiť záujem
obyvateľov o problémy životného prostredia.
Vďaka grantu sa rekonštruovalo priečelie paláca
hradu, čo zlepšilo statiku múrov a objekt pôsobí
celistvo a návštevníci majú jasnú predstavu o výzore
hradu v minulosti.
Realizáciou aktivít projektu so zapojením množstva
dobrovoľníkov boli vykonané konkrétne opatrenia na
pomoc chráneným živočíchom žijúcich v obciach
Rajeckej doliny.
Projektom sa podarilo prezentovať hodnoty tradičnej
ľudovej kultúry Gemera-Malohontu predovšetkým
súčasnej genrácii.

2 000,00 €

Združenie na záchranu hradu Šášov použilo finančné
prostriedky na realizáciu ďalšej etapy záchrany hradu.
Etapa je zameraná na rekonštrukciu južného
okenného otvoru 1. podlažia strážnej veže, osadenie
dverí na hradnú pivnicu a čistenie studne.
Odstránenie kriticko-havarijného stavu obytnej veže
hradu Ledica, ktorá stáročia chátrala.

5 000,00 €

Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov, ktorí
pre svoje napredovanie potrebujú kvalitnú športovú
prípravu, sústredenia či športové kempy, ktoré im
priniesli nielen zisk cenných umiestnení ale aj
akceptáciu okolia a uznanie.
V rámci projektu mohol Klub hokeja na sánkach
Zbojníci zorganizovať viacdňové sústredenie, ktoré sa
uskutočnilo v letných mesiacoch. Sladge hokej (hokej
na sánkach) je považovaný za vhodný nástroj na
komplexnú rehabilitáciu telesne postihnutých.
Organizácia medzinárodnej integrovanej súťaže v
tanečnom športe na vozíčku s názvom Memoriál
Ivanky Dvpřáčkovej, ktorá je okrem preukázania
úspešnosti Slovenska aj významnou rehabilitačnoterapeutickou procedúrou.
Národná letná špeciálna olympiáda, na ktorej mali
športovci s mentálnym a kombinovaným postihnutím
z klubov na celom Slovensku šancu ukázať svoju
odvahu a talent v bojoch o medajly v atletike,
jazdectve, plávaní a stolnom tenise.
Udelený grant bol použitý na zakúpenie špeciálnej
rampy, ktorá umožní ťažko telesne postihnutým
deťom hrať šport bocca.
Grant prispel k zásadným spôsobom podporil novú
tvorbu v dramaturgii Štúdia L+S. Premiéry hier " 69
vecí lepších než sex" a "Ani za milión" a seriál
hudobných večerov Music a la Carte boli z väčšej časti
pokryté prostriedkami z grantu.
Grant bol využitý na nákup hokejových výtrojov pre
deti, ktoré boli distribuované do klubov realizujúcich
aktivity v oblasti náboru, čím sa otvorili možnosti hrať
hokej aj tým deťom, ktorých rodičia v minulosti
nemohli podporovať svoje deti v športovaní.
Divadlo Aréna uviedlo nemeckú hru s názvom Das
Ding, ktorá patrí k najúspešnejším súčasným
nemeckým hrám najmä pre rezonujúci obsah a
modernú formu. Vyznačuje sa aktuálnymi témami ako
globalizácia a vykorisťovanie krajín tretieho sveta.

3 692,00 €

6 000,00 €

4 500,00 €

3 000,00 €

7 500,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

2 308,00 €

5 000,00 €

50 000,00 €

20 000,00 €
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Občianske
združenie Street
Dance Academy

SLSPS13
_12

ORFEO, združenie
koncertných
umelcov a
pedagógov hudby,
o. z.
Človek v ohrození,
občianske
združenie

SLSPS13
_13

Viva Musica! festival
2013

JEDEN SVET 2013 - 14.
ročník
MEDZINÁRODNÉHO
FESTIVALU
DOKUMENTÁRNYCH
FILMOV
Stredoeurópske fórum
2013

SLSPS13
_14

Projekt Fórum

SLSPS13
_2

Nadácia pre deti
Slovenska

Poznaj svoje peniaze

SLSPS13
_3

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar
Krajská knižnica
Ľudovíta Štúra

Vzdelávaním k úspechu

SLSPS13
_5

Klub priateľov DAB

Inscenácia Rok v
Kocúrkove

SLSPS13
_6

Slovenské komorné
divadlo v Martine

Generálna podpora
činnosti SKD Martin v
roku 2013

SLSPS13
_7

Spoločne deťom,
neinvestičný fond
pri Štátnom
bábkovom divadle v
Bratislave
Združenie Maxa
Reihardta

Projekty BBD 2013

SLSPS13
_9

Nadácia Ekopolis

SLSPvs13
_1

Univerzita
Komenského v
Bratislave

11. ročník celoslovenskej
ankety Strom roka 2013
– súčasť ankety Európsky
strom roka
Literatúra
východoeurópskeho
kyberpriestoru v
študentských prekladoch

SLSPS13
_4

SLSPS13
_8

Štúrovo pero

Detská univerzita
komenského 2013

Občianske združenie Street Dance Academy pod
vedením Laciho Strikea mohlo na základe finančného
príspevku zorganizovať turné, ktorého cieľom bolo
predovšetkým poukázať na históriu hudby a tanca
interaktívnou a pútavou formou.
Grant podporil organizáciu letného hudobného
festivalu Viva Musica!, ktorého hlavnou myšlienkou je
prezentovať klasickú hudbu netradičným spôsobom a
ponúkať návštevníkom kvalitné hudobné projekty

20 000,00 €

Grant bol použitý na úhradu náladov spojených s
organizáciou filmového festivalu Jeden svet, ktorý sa
sa stal počas uplynulých rokov prehliadkou vysoko
informatívnych a kvalitných dokumentov zahraničnej
a domácej produkcie.

16 500,00 €

Grant bol použitý na časť nákladov spojených s
organizáciou trojdňovej medzinárodnej konferencie
Stredoeurópske fórum 2013 zameranej na kľúčové
spoločenské témy.
Grant bol použitý na úhradu nákladov spojených s
programom "Poznaj svoje peniaze", ktorého cieľom je
rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov základných a
stredných škôl na Slovensku.
Finančné prostriedky boli použité na podporu
mladých ľudí z detských domovov na úhradu nákladov
súvisiacich so štúdiom na vysokej škole.

8 000,00 €

Organizácia súťaže Štúrovo pero, ktorej cieľom bolo
zhodnotenie úrovene súťažných príspevkov ako aj
poskytnutie odborného poradenstva. Uskutočnili sa
odborné prednášky a tlačové besedy, ktoré prispeli k
zvýšeniu znalostí účastníkov.
Klub priateľov DAB uviedol inscenáciu Rok v
Kocúrkove, ktorá bola realizovaná v divadle v Nitre.
Snahou dramaturgie bolo predovšetkým predstaviť
širšej verejnosti možno už pozabudnuté diela
slovenských tvorcov, medzi ktorých patril aj Ján
Chalúpka.
Slovenské komorné divadlo v Martine mohlo na
základe finančného príspevku podporiť rôzne
divadelné projekty. Ťažiskovou úlohou dramaturgie
bolo zabezpečiť vyváženú dramaturgiu, či už z hľadiska
žánrového, druhového, ale aj cieľového zamerania.
Bratislavské bábkové divadlo prinieslo svojim divákom
atraktívne, pestré a hodnotné projekty. Ich cieľom
bolo predovšetkým rozšíriť povedomie o bábkovej
tvorbe na verejnosti, kultivovať detského diváka a
rozširovať jeho vzdelanie a intelektuálny obzor.
Poslaním Detskej Univerzity Komenského bolo
poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania, podporovať
kritické myslenie a vytvárať priestor pre experiment,
diskusiu a konfrontáciu názorov predovšetkým u detí
vo veku medzi 9 a 14 rokov.
Grant bol použitý na náklady spojené s organizáciou
Anktety Strom roka 2013, čo už je jej 11. ročník. Jej
poslaním je upozorniť na význam, hodnotu a krásu
stromov a prispieva k ich ošetreniu záchrane.
Grant prispel k zrealizovaniu prekladových
workshopov, výstupom ktorých bolo knižné vydanie
prekladov krátkych próz východoeurópskych autorov.
Antológia priniesla dosiaľ nepublikovanú literatúru.

5 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

15 600,00 €

10 000,00 €

16 600,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

3 000,00 €
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Slovenská asociácia
strojných inžinierov
pri Slovenskej
technickej
univerzite Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v
Žiline

Reprezentácia formuly
na okruhu CzechRing
2013

Vďaka príspevku sa STUBA Green teamu podarilo
vycestovať na medzinárodnú súťaž Formula student,
ktorá sa uskutočnila v auguste v Hradci Králové. Vďaka
projektu sa dostal produkt slovenských študentov na
súťaž európskeho formátu.

2 000,00 €

Rádio X 2013

3 000,00 €

Univerzita
Komenského v
Bratislave,
Právnická fakulta
Univerzita
Konštantína
Filozofa v Nitre

Publikácia
vysokoškolských skrípt v
nemeckom jazyku

Vďaka projektu bolo zakúpené kvalitné technické
vybavenie do vysielacieho štúdia, čo zvyšuje nielen
počúvanie rádia ale i zručnosti a prípravu študentov
pre budúcu profesiu.
Výslekdom projektu je vydanie publikácie
vysokoškolských skrípt v nemeckom jazyku s názvom
"Dohľad nad finančným trhom".

3 000,00 €

SLSPvs13
_4

Technická
univerzita v
Košiciach,
Strojnícka fakulta

SLSPvs13
_5

Technická
univerzita vo
Zvolene

SLSPvs13
_6

Technická
univerzita v
Košicach

Vďaka kúpe technického vybavenia do Rádia 9, čím sa
zvýšila kvalita vysielania, ale aj kvalita prípravy
študentov na svoje budúce povolanie.

2 985,00 €

SLSPvs13
_7

Pedagogická fakulta
Katolíckej
univerzity v
Ružomberku

Metodológia
komplexného
hodnotenia zdravotných
rizík v priemysle I. a II. monografia
Modernizácia
internátneho
rozhlasového štúdia TU
vo Zvolene
Modernizácia
technického vybavenia
vysielacej miestnosti
Rádia 9
Spájame životy

Udelený grant prispel k realizácii Nitrianskych
univerzitných dní pre 7 000 účastníkov -komplex
vedeckoodborných, športových a umeleckých
podujatíí.
Cieľom projektu bola propagácia ochrany životného
prostredia, a to prostredníctvom vydania série dvoch
monografií, v ktorých sa čitateľ dozvedá podrobnosti
o súčasnom stave a o vývoji kvality životného
prostredia.
Vďaka príspevku sa zmodernizovalo internátne
rozhlasové štúdio Technickej univerzity vo Zvolene.

2 723,00 €

SLSPvs13
_8

Vysoká škola
múzických umení v
Bratislave

Kultúra profesionálne

SLSPvs13
_9

Farmaceutická
fakulta, Univerzita
Komenského v
Bratislave
Cantica Collegium
musicum

Farmakoviny vytvorenie technicky
plne funkčnej redakcie

Projekt prispel na vybavenie Snoezelen miestnosti v
cvičnej škole v Ružomberku, kde chodia na prax
študenti z katolíckej univerzity a z katedier špeciálnej
pedagogiky, sociálnej práce a predškolskej a
elementárnej pedagogiky.
Projekt Kultúra profesionálne je séria seminárov a
prednášok, ktoré podporujú manažérske zručnosti
mladých ľudí, ktorí pôsobia v kultúrnej oblasti.
Prostriedky boli použité predovšetkým na zaplatenie
honorárov kvalitným lektorom a autorom publikácie.
Grant bol použitý na technické vybavenie redakcie
vysokoškolského časopisu s názvom Farmakoviny a
tiež tlač troch čísel časopisu.
Grant podporil prípravu členov zboru pri nacvičovaní
koncertu. Zbor odprezentoval dielo verejnosti na
kultúrnych podujatiach v rôznych mestách Slovenska.
Vďaka grantu odprezentoval detský súbor Lúčka
slovenský folklór na zahraničnom festivale "MUZITE".

1 000,00 €

Vďaka grantu sa uskutočnil ďalší ročník športového
turnaja a súťaží. Turnaj podporil mladých športovcov a
nadané deti, ktoré pochádzali predovšetkým z
rómskych rodín.
Pomocou grantu sa zrealizovala rekonštrukcia a
oprava lokomotívy.

700,00 €

Grant zabezpečil rehabilitácie na zlepšenie fyzického
stavu pre štyri zdravotne ťažko postihnuté deti.

1 000,00 €

SLSPvs13
_11

SLSPvs13
_2

SLSPvs13
_3

SLSPzgp
13_01

Nitrianske univerzitné
dni 2013

Michael Haydn: Missa
Sancti Cyrilli et Methodii

SLSPzgp
13_02

Lúčka, o.z.

DFS Lúčka tancom a
spevom k Vašim srdciam

SLSPzgp
13_03

Občianske
združenie Lucerna
Tvrdošovce

Móder cup 2013

SLSPzgp
13_04

Klub priateľov
mestskej
hromadnej a
regionálnej
dopravy, o. z.
Plamienok nádeje

Rekonštrukcia
Viedenskej električky rušňa GANZ Eg 6

SLSPzgp
13_05

Postavme deti na nohy!

3 000,00 €

2 685,00 €

2 865,00 €

3 000,00 €

2 921,28 €

1 000,00 €

1 000,00 €
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SLSPzgp
13_06

Cyperskí rytieri Asociácia
adrenalínových
športov
KASPIAN

Adrenalino

SRRZ - Rodičovské
združenie pri
Materskej škole
Detský folklórny
súbor ČERVENÉ
JABĹČKO
OZ POMOC
ŠKOLSTVU V
LAMAČI

A to s kým športujete?

SLSPzgp
13_11

Divadlo Normálka Trenčín

NáHradný hudobno divadelný festival

SLSPzgp
13_12

Materské centrum
Podunajské
Biskupice

Zahrajme sa na škôlku

SLSPzgp
13_13

Centrum Slniečko,
n.o.

Kreatívna dielňa Slniečko

SLSPzgp
13_14

Čiernohronská
železnica, n. o.

Drevený altánok s
lavičkami a stolíkom

SLSPzgp
13_15

Telovýchovná
jednota Havran
Ľubochňa

Renovácia a revitalizácia
lyžiarského vleku

SLSPzgp
13_16

Atletický klub
Michalovce

SLSPzgp
13_17

ARTEM, občianske
združenie

29. ročník
Podvihorlatského
maratónu, 11. ročník
Michalovského
polmaratónu a 8. ročník
In-line maratónu
Identifikačný kód
Slovenska

SLSPzgp
13_18

Česko – Slovenská
futbalová akadémia

Podpora športovania
detí

SLSPzgp
13_19

RZ sv. František

X Day

SLSPzgp
13_20

Občianske
združenie
Štvorlístok deťom

Letný tábor pre deti zo
sociálne slabého
prostredia

SLSPzgp
13_21

Mesto Bardejov MŠ Komenského 24

Mladí projektanti - Euro
k euru

SLSPzgp
13_07

SLSPzgp
13_08
SLSPzgp
13_09
SLSPzgp
13_10

Podnetný priestor v
Petržalke

Vystúpenie u zahran.
Slovákov v Srbsku Starej Pazovej
Športujme bezpečne

Grant zabezpečil väčšiu prepojenosť detí vo vzťahu k
prírode a zvieratám. Prehĺbenie ich vzťahu k okoliu sa
dosiahlo aktivitami ako napríklad život a orientácia v
prírode, jazda na koňoch a mnohé iné.
Grant zabezpečil prístup detí a mladých ľudí zo
znevýhodneného prostredia k preventívnym,
voľnočasovým, vzdelávacím a sociálnym službám v
Bratislave- Petržalke.
Grant zabezpečil pomôcky pre športové centrum.
Pomôcky boli využité na zlepšenie obratnosti detí
navštevujúcich materskú škôlku.
Grant podporil vystúpenie detí DFS Červené jabĺčko v
Srbsku. Vystúpenie bolo spojené s poznávaním kultúry
krajiny a návštevou inštitúcií.
Grant zabezpečil výmenu obkladu v telocvični
mestskej časti Bratislava - Lamač. Výmenou obkladu
dosiahli bezpečné prostredie pre športovanie detí a
verejnosti.
Grant umožnil prípravu a uskutočnenie
neštandardného kultúrneho podujatia - hudobnodivadelného festivalu na hrade v Trenčíne.
Grant vytvoril prostredie na socializáciu detí vo veku
od 2,5 roka v kolektíve rovesníkov. Účelom bolo aj
uľahčiť následnú adaptáciu detí po nástupe do štátnej
materskej škôlky.
Grant podporil zlepšenie medziľudských vzťahov
medzi členmi cieľovej skupiny. Zlepšenie vzťahov
súvisí s osvojením si zručností a uvoľnením
negatívnych emócií, ktoré vychádzajú z ťažkej životnej
situácie cieľovej skupiny.
Vďaka grantu vznikol oddychový priestor v obci Čierny
Balog. Oddychový priestor zabezpečil zvýšenie
možností pre oddych a zatraktívnil územie pre
obyvateľov i turistov.
Vďaka grantu sa uskutočnila renovácia a revitalizácia
lyžiarského vleku. Skvalitnil sa veľký lyžiarský svah a
spojazdnil malý lyžiarsky vlek, ktorý sa nepoužíval
približne 20 rokov.
Grant bol využitý na technické a materiálne
zabezpečenie Podvihorlatského maratónu a
sprievodných akcií. Podujatie malo prínos pre rozvoj a
popularizáciu bežeckého športu v regióne.

Grant zabezpečil vydanie reprezentačného katalógu.
Vydaním katalógu podporili umelcov prezentujúcich
menej známe disciplíny umenia.
Vďaka grantu mohla Slovesnká futbalová akadémia
zakúpiť teplákové súpravy pre prípravkárov čo
pomôže k lepšej reprezentácii klubu na turnajoch
doma i v zahraničí.
Grant bol poskytnutý predovšetkým na nákup stravy a
materiálu využitého na podujatie, ktoré posilnilo
komunitný charakter školy a zvýšilo účasť rodičov na
živote školy.
Pomocou grantu bol pripravený letný tábor pre deti
zo sociálne slabého prostredia počas letných prádznin.
Tábor sa konal v prírode s množstvom voľnočasových
aktivít.
Z grantu boli zakúpené digitálne pomôcky. Vďaka
zakúpeniu pomôcok došlo k zvýšeniu úrovne
výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

499,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

300,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
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SLSPzgp
13_22

Základná škola s MŠ
Ľubochňa

Finančne gramotný žiak

SLSPzgp
13_23

Občiasnske
združenie SAMARIA
PRO SPORT
Považskobystrický
basketbal

Podpora tenisových
talentov

SLSPzgp
13_24

III. ročník Pohybových a
loptových hier pre žiakov
základných škôl - konané
v termíne 18.-19.Apríla
2013
Kreatívne tvorenie

SLSPzgp
13_25

Ateliér nápadov o.z.

SLSPzgp
13_26

INTEGRO SPORT DUBNICA NAD
VÁHOM (športový
klub telesne
postihnutých
športovcov)
OZ Klub rodičov pri
MŠ, ul. Švermova,
083 01 Sabinov
INEX Slovakia občianske
združenie
Školský športový
klub GAB Senec

Rekonštrukcia
bezbariérového prístupu
pre člena klubu
odkázaného na invalidný
vozík

ŠPORTOVÝ KLUB
UNIVERZITA
MATEJA BELA
Slovenská
spoločnosť
celiatikov pobočka
Trenčín
Cedron klub. o.z.

Podpora a realizácia
horolezeckých krú žkov
pre deti
Športový deň celiatikov

SLSPzgp
13_27
SLSPzgp
13_28
SLSPzgp
13_29

SLSPzgp
13_30
SLSPzgp
13_31

SLSPzgp
13_32

Chceme vedieť viac

Sapiens iuvenis

Basketbalový oddiel
GABBO - Turnaj BADEM
Žilina 2013

Dobudovanie ihriska na
plážový volejbal v obci
Svätoplukovo
Kto je najlepší

SLSPzgp
13_33

Rodičovské
združenie pri Zš s
MŠ Košeca

SLSPzgp
13_34
SLSPzgp
13_35

Telovychovna
jednota Trnávka
OZ Hlas nádeje

SLSPzgp
13_36

BMX TEAM LIPTOV

Úprava štartovacieho
pahorku

SLSPzgp
13_37

Rada rodičov pri
Materskej škole,
Fándlyho 2, 903 01
Senec

Malí bádatelia

stolny tenis TJ TRNAVKA
Mariánske olympijské
hry

Vďaka grantu bolo v základnej škole zavedené
projektové vyučovanie zamerané na finančnú
gramotnosť žiakov. Z finančných prostriedkov boli
zakúpene aj učebné pomôcky.
Grant zabezpečil tenisový materiál a dopomohol k
skvalitneniu prípravy tenistov.

1 000,00 €

Pomocou grantu bolo zorganizované športové
podujatie. Podujatie priviedlo k športovaniu širokú
mládež a vyvolalo v nich zanietenie pre šport.

1 000,00 €

Prostriedky z grantu boli využité na nákup materiálu
pre účastníkov tvorivých dielní. Realizácia projektu
prispela k prebudeniu kreatívneho tvorenia detí,
dôchodcov i záujemcov zo sociálne slabého
prostredia.
Projektom bola zabezpečená rekonštrukcia
bezbarierového prístupu do sídla športového klubu,
ktorý používajú členovia združenia.

1 000,00 €

Grant zabezpečil pomôcky pre deti. Pomôcky rozvinuli
ich informačné, komunikatívne, kognitívne,
psychomotorické a učebné kompetencie.
Pomocou grantu sa zrealizovalo školenie, ktoré zvýšilo
záujem ľudí o neformálne vzdelávanie. Zvýšila sa aj
schopnosť pracovať s ľuďmi so znevýhodnením.
Vďaka finančným prostiedkom sa mohol školský
športový klub GAB Senec zúčastniť XXII. festivali v
MINI basketbale, kde boli zastúpené dve kategórie
chlapcov ročník 2001 a ročník 2003.
Grant bol využitý na rekonštrukciu lezeckej steny.
Finančné prostriedky použili aj na nákup špecifických
pomôcok, ktoré si vyžadujú horolezecké aktivity.
Prostriedky z grantu boli použité na kultúrne a
športové vyžitie detí s celiakiou a ich rodinných
príslušníkov. Akcie sa zúčastnilo podľa prezenčnej
listiny 108 ľudí.
Vďaka grantu sa zrealizoval projekt na dokončenie
výstavby ihriska určeného na hru plážového volejbalu
v obci Svätoplukovo.
Grant zabezpečil nákup športových pomôcok, ktoré
boli využité pri športových súťažiach pre žiakov.
Finančné prostriedky využili aj na nákup odmien pre
žiakov.
Grant bol využitý na materiálno-technické
zabezpečenie stolnotenisového klubu TJ Trnavka.
Z prostriedkov grantu sa zakúpili športové pomôcky
pre deti. Športové pomôcky boli využité pri
športových aktivitách, ktoré viedli deti k zdravému
životnému štýlu.
Prostriedky z udeleného grantu boli využité na
výstavbu oporného múru k štartovaciemu pahorku
BMX dráhy. Výstavba viedla k zvýšeniu kvalitatívnej
úrovne BMX dráhy.
Grant prehĺbil environmentálnu výchovu v materskej
škole. Finančné prostriedky boli využité na nákup
pomôcok potrebných na výučbu environmentálnej
výchovy.

999,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €
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SLSPzgp
13_38

Poza školu

Detský letný tábor
"Zdravý život"

SLSPzgp
13_39

Tenisový klub
mládeže Betliar

Rozvoj súťažného tenisu
mládeže v okrese
Rožňava

SLSPzgp
13_40

HOKEJOVÝ KLUB
PÚCHOV

Spojme sa pre hokej detí
základných škôl v meste
Púchov.

SLSPzgp
13_41

Združenie
mariánskej mlážede

Zlet 2014 (celoslovenské
stretnutie členov
združenia)

SLSPzgp
13_42

KIC-Čadca,Detský
folklórny súbor
Kelčovan

Medzinárodný folklórny
festival v Macedónsku

SLSPzgp
13_43

Obec Vyšné Repaše

Brána

SLSPzgp
13_44
SLSPzgp
13_45

Tenisový Klub
Šaštín-Stráže
Združenie
príbuzných,
priateľov a ľudí s
psychickými
poruchami Krídla
Rada rodičov pri ZŠ
s MŠ Bystričany

Naši malý tenisti

Rodičovské
združenie pri
Základnej škole Ul.
17. novembra 31 v
Sabinove
T.H.T. - Tenisové
hviezdy Turca

Mažoretky "Tedasky"
Sabinov

Poľovnícke
združenie Jeleň
Veľká Poľana so
sídlom v Snine
ChaChaLand

CESTA a skultúrnenie
priestoru v priestore
Hodošíka

SLSPzgp
13_46
SLSPzgp
13_47

SLSPzgp
13_48

SLSPzgp
13_49

SLSPzgp
13_50

Roztvoriť Krídla
tvorivosti

"Trieďme odpad
detváky!"

Tenisové spájanie
generácií

ChaChaLand LOVE 4EVER
2013 - detský tábor

SLSPzgp
13_51

ZŠ s MŠ Likavka

Gymnastika

SLSPzgp
13_52

Rodičovské
združenie pri ZŠ s
MŠ Hargašova

Týždeň konverzácie v
cudzom jazyku

Vďaka grantu sa uskutočnil letný tábor "Zdravý život".
Cieľom táboru bolo viesť účastníkov tábora k
zdravému stravovaniu.
Vďaka grantu bolo zabezpečené ubytovanie pre
športovcov počas turnajov. Finančné prostriedky boli
využité aj na nákup náčinia, náradia, tréningových
pomôcok a oblečenia.
Grant podporil projekt, ktorý umožnil deťom zúčastniť
sa medzinárodného turnaja v Bielorusku. Finančné
prostriedky boli využité aj na nákup chodúlov a
základnej hokejovej výstroje.
Grant umožnil plnohodnotné trávenie času
hendikepovanej mládeže počas letných prázdnin.
Finančné prostriedky boli využité na ubytovanie,
stravu, vstupy do rehabilitačných bazénov, rybolov a
hipoterapiu.
Grant bol využitý na cestovné náklady a ubytovanie
pre Detský folklórny súbor Kelčovan. Súbor sa
zúčastnil na Medzinárodnom folklórnom festivale v
Macedónsku. Deti sa zoznámili s ľudovými tradíciami
iných krajín.
Cieľom projektu bolo zapojiť mládež do vytvárania
hodnôt pre spoločnosť, v ktorej žijú. Deti sa zúčastnili
procesu výroby šindľa od výberu materiálu, jeho
spracovanie a ukladanie na historickú pamiatku.
Vďaka grantu bol zakúpený materiál potrebný na
dorábku tenisového kurtu.
Grant podporil návrat ľudí so psychickými poruchami
do bežného života. Finančné prostriedky boli použité
na nákup materiálu na tvorivé dielne, rámovanie
hotových obrazov na výstavu a technické
zabezpečenie vernisáže.
Žiaci sa oboznámili s triedením odpadu vďaka grantu,
ktorý umožnil škole nákup odpadkových košov,
kompostérov a dážďoviek.
Projekt bol zameraný na kúpu športových búnd,
tanečných kostýmov a tričiek pre mažoretky zo
Sabinova.

Pomocou grantu bol zabezpečený prenájom kurtov,
nákup tenisových loptičiek a uskutočnenie turnajov.
Projekt prispel k zlepšeniu fyzickej kondície mladej
generácie a k prehĺbeniu vzťahov.
Grant bol použitý najmä na stravu a cestovné náklady,
ktoré vznikli pri realizovaní brigád za účelom
zveľadenia a označenia cesty na vojnový cintorín
Hodošík.
Vďaka grantu sa uskutočnil tábor určený pre deti na
ich zdokonalenie sa v športových a pohybových
aktivitách. Z prostriedkov grantu boli zakúpené
športové a aranžérske pomôcky.
Nákupom športového vybavenia ako náradia,
žinienok, zrkadiel a cd prehrávača sa skvalitnilo
vybavenie gymnastickej triedy.
Grant podporil komunikáciu žiakov v cudzom jazyku.
Výsledkom bolo aktívnejšie zapájanie žiakov na
hodinách anglického jazyka.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
600,00 €

925,20 €

1 000,00 €

1 000,00 €

801,00 €

1 000,00 €

999,43 €

1 000,00 €
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SLSPzgp
13_53

DOMKA Združenie
saleziánskej
mládeže, stredisko
Bratislava Daliborovo nám.
Základná škola

LE(n)TO nepreletieť

Grant bol využitý na šírenie národného povedomia.
Oslovené boli hlavne deti a mládež, pričom aktivity sa
uskutočnovali v prírode.

1 000,00 €

Tribúna

1 000,00 €

SLSPzgp
13_55

Športový klub
Victory Stars

Florbal pre dievčatá
základných škôl

SLSPzgp
13_56

Mládežnícky
basketbalový klub
KARLOVKA

Podpora mladých
basketbalistov MBK
KARLOVKA

SLSPzgp
13_57

HBT Slovan Fans

SLSPzgp
13_58

Športový klub
karate SEIWA

Budúcnosť hokejbalu na
Bratislavských
ihriskách/Podpora
talentovanej mládeže
Sústredenie 2013

zlepšenie využiteľnosti telocvične, zvýšenie
bezpečnosti hráčov a divákov, zvýšenie predajnosti
telocvične, pritiahnutie vyššej úrovne športu do obce
Z prostriedkov grantu boli zakúpené športové
pomôcky a športové oblečenie pre florbalistky
základnej školy. Podpora projektu pomohla k zvýšeniu
záujmu dievčat o športovú aktivitu.
Grant zabezpečil nákup basketbalových košov a
prípravu na predsezónu. Vďaka príspevku sa podarilo
zorganizovať turnaj - Majstrovstvá Slovenska v
kategórii žiakov.
Grant umožnil nákup športového vybavenia, vďaka
ktorému mohli športovci rozvíjať svoj talent.

SLSPzgp
13_59

Rodičovské
združenie pri
Základnej škole

Podporme u detí chuť
športovať

SLSPzgp
13_60

Plavecky klub
telesne a zrakovo
postihnutych
sportovcov
DOLPHlNS v
Bratislave
Občianske
združenie
obyvateľov
mestskej časti
Kačačnice vo
Svätom Jure Miesto pre život
Rodinné centrum
Motýlik

Podpora telesne a
zrakovo postihnutych
plavcov

SLSPzgp
13_63

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole

Zdravá záhrada

SLSPzgp
13_64

JHT activity

Tenisové turnaje do 10
rokov

SLSPzgp
13_65

Občianske
združenie rodičov a
priateľov Materskej
školy Piesočná 2
Bratislava
Klub rodičov školy
Cádrova

Bezpečné hranie

SLSPzgp
13_54

SLSPzgp
13_61

SLSPzgp
13_62

SLSPzgp
13_66

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Pomocou grantu bolo zorganizované letné
sústredenie pre deti. Z finančných prostriedkov bola
zabezpečená strava a ubytovanie.
Vďaka grantu došlo k zapojeniu všetkých žiakov školy
do športovania. Uskutočnilo sa množstvo súťaží, ktoré
prehĺbili vzťah detí k športovaniu a k rešpektovaniu
hodnôt spravodlivej hry.
Grant podporil plavecký klub telesne postihnutých
športovcov a ich účasť na zahraničných plaveckých
súťažiach.

1 000,00 €

Mobiliár pre detské
ihrisko

Zámerom projektu bolo dokončenie revitalizácie
detského ihriska vo Svätom Jure. Vďaka vitríne sa
zlepšila informovanosť obyvateľov, na ihrisku pribudol
smetný kôš a prevádzkový poriadok s definovanými
pravidlami návštevy ihriska.

200,00 €

Ja a moja rodina

Prostredníctvom grantu sa uskutočnili aktivity, ktoré
boli určené pre rodiny ako celok. Aktivity boli
realizované s cieľom tráviť voľný čas zmysluplne.
Grant zabezpečil skvalitnenie prostredia školského
dvora. Na školskom dvore boli vysadené ovocné
stromy, kríky, ohrady na vysádzanie kvetov a zeleniny.
Dvor tak zabezpečil deťom vhodné prostredie na
praktické školské činnosti a pozorovanie rastlín.
Z grantu bol financovaný tenisový turnaj pre deti do
10 roov, najmä prenájom kurtov a zaukúpenie
víťazných pohárov, čo prispelo k motivácii detí k
športu.
Grant umožnil zakúpenie slnečnej clony nad
pieskovisko a kúpu ostatného materiálu potrebného
pre skrášlenie areálu materskej školy. Deti majú
možnosť využívať pieskovisko počas slnečných dní
nepretržite.
Klub rodičov školy Cádrová vybudoval prírodnú
učebňu v areále školy, ktorej cieľom bolo zvýšiť
enviromentálne povedomie žiakov, spestriť výchovnovzdelávací proces a vzbudiť u detí záujem o ekológiu.

1 000,00 €

Učebňa v prírode

1 000,00 €

300,00 €

999,00 €

1 000,00 €

400,00 €

1 000,00 €
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SLSPzgp
13_67

SbK Speedy Zvolen

Škola končí, život začína

SLSPzgp
13_68

Občianske
združenie Slniečko
pri MŠ Pifflova10

Malí športovci

SLSPzgp
13_69

Telovýchovná
jednota Slávia
Technickej
univerzity Zvolen
Gymnázium Janka
FranciscihoRimavského

Naše Ihrisko

SLSPzgp
13_71

Výchovno vzdelávacie
združenie

... priniesli Slovanom
písmo

SLSPzgp
13_72

TIMI, n.o.

Viac možností

SLSPzgp
13_73

Občianske
združenie Iniciatíva
rodičov Ružinova

S interaktívnou tabuľou
spoznávame svet

SLSPzgp
13_74

ONAS

"Aktívne za zdravím"

SLSPzgp
13_75
SLSPzgp
13_76

Stolnotenisový klub
Rybník
ŠPORTOVÝ KLUB
POLÍCIE - ODDIEL
KARATE
Kanoe Klub HRON

Podpora a rozvoj
mladých talentov
Športový rozvoj a
napredovanie oddielu
ŠKP Čadca
Vodáci

Škola pre
mimoriadne
nadané deti a
Gymnázium
Gymnázium sv.
Františka Assiského

Debatná súťaž
bratislavských gymnázií

Občianske
združenie Šporťáčik
pri MŠ 9. mája 26
Banská Bystrica
Pohybom ku
zdraviu TB,
Občianske
združenie
Rodičovské
združenie pri
Materskej školke v
Zohore
Youth With A
Mission

Deti v pohybe- Športovo
náučný chodník

SLSPzgp
13_70

SLSPzgp
13_77
SLSPzgp
13_78

SLSPzgp
13_79

SLSPzgp
13_80

SLSPzgp
13_81

SLSPzgp
13_82

SLSPzgp
13_83

SLNKO

Dreams and Teams

Letný detský futbalový
turnaj 2013

Zámerom projektu, ktorého sa zúčastnilo 30 detí a 5
inštruktorov, bolo naučiť deti prehľad vo finančnom
svete, ale aj o poisťovníctve a dôchodkovom systéme.
Grant umožnil uskutočnenie aktivít, ktoré vytvorili
kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí.
Finančné prostriedky boli použité aj na altánok pre
deti materskej školy.
Grant prispel k oprave oplotenia volejbalového
ihriska. Z finančných prostriedkov bolo zakúpené nové
oplotenie a jeho montáž.

1 000,00 €

Grant podporil projekt zameraný na energetickú
úspornosť, pričom projekt bol zameraný hlavne na
slnečnú energiu. Z poskytnutých prostriedkov škola
zakúpila pomôcky, ktoré žiaci aktívne využívali
napríklad pri pozorovaní Slnka.
Grant podporil veľmi úspešný projekt, vďaka ktorému
deti v rámci dramatického krúžku vystupovali s
divadelným predstavením na hrade Devín, na otvorení
Kultúrneho leta v Pezinku a tiež na ZŠ pre rodičov,
príbuzných a priateľov detí.
Pomocou grantu bol podporený projekt, ktorý
zabezpečil zlepšenie motorických funkcií u detí, ktoré
sú zdravotne postihnuté.
Vďaka finančným prostriedkom z grantu sa podarilo
zvýšiť informatické povedomie u detí materskej školy.
V rámci projektu bola zakúpená interaktívna tabuľa a
notebook.
Grant zabezpečil pomoc pre rodiny s postihnutými
deťmi. Aktivít sa zúčastnili aj postihnuté deti zo
sociálne slabších rodín. Deti nadobudli nové
skúsenosti a komunikačné zručnosti.
Prostredníctvom grantu boli zrealizované sústredenia
pre deti. Sústredenia prehĺbili vzťah detí k športu.
Udelené finančné prostriedky boli použité na úhradu
sústredenia pre 5 športovcov na športovom karate
tábore GOGINO 2013.
Vďaka grantu boli zakúpené prostriedky určené na
vybavenie klubu. Zároveň došlo k vyčisteniu
priestorov klubu a k zvýšeniu bezpečnosti.
Poskytnutý grant umožnil realizáciu debatnej súťaže.
Finančné prostriedky boli použité na materiálne
zabezpečenie projektu, na občerstvenie a na
zakúpenie hodnotných cien pre súťažiacich.
Pomocou grantu bol zrealizovaný projekt, vďaka
ktorému si mladí lídri zlepšili zručnosti. Nadobudnuté
zručnosti a vedomosti zúžitkovali ďalej pri príprave
samostatného podujatia.
Grant bol využitý na vybudovanie športovo-náučného
chodníka v záhrade materskej školy. V súvislosti s
budovaním chodníka boli zakúpené rôzne herné a
športové pomôcky.
Grant prispel k zvýšeniu pohybových návykov detí a k
posilneniu kolektívneho ducha detí. Z finančných
prostriedkov boli zakúpené ceny pre deti.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

271,00 €

1 000,00 €

990,00 €

1 000,00 €

Oddych od slniečka 2

Vďaka grantu bola zrealizovaná výstavba altánku na
dvore materskej škôlky. Altánok je určený na oddych a
ochranu pred slnečným žiarením.

867,00 €

Mladí deťom - bábkové
divadlo

Grant pomohol zrealizovať rodinné tábory počas leta.
Vďaka prostriedkom z grantu sa odohralo divadlo s

1 000,00 €
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lepším technickým vybavením.
SLSPzgp
13_84

Materiálové vybavenie
FS Partizán Slovenská
Ĺupča

Z grantu bol uskutočnený nákup strún pre husle,
kontrabas a violu, stojany na noty a tiež krojové
súčasti. Projekt prispel k uchovávaniu tradícií a
ľudovej kultúry.

1 000,00 €

Medzinárodný satelitný
stolnotenisový turnaj
mládeže august 2013
Junior Labda Cup, 6.
ročník

SLSPzgp
13_87
SLSPzgp
13_88

ZŠ Mateja Bela
Šamorín
Tenisový klub
Sabinov

Zelená zdravému
prostrediu
Tenisujeme v roku 2013

SLSPzgp
13_89

Lyžiarsky Klub
Victory

Podpora detí a mládeže
v zjazdovom lyžovaní

SLSPzgp
13_90

Občianske
združenie Pomocná
ruka

Stanica

SPD12_
NEM_00
4

MUDr.Rapošová
Renáta-Ambulancia
pre deti a dorast

výmena nábytku v
detskej čakárni a
ambulancii

SPD12_
NEMOC_
005

Detská fakultná
nemocnica s
poliklinikou Banská
Bystrica
SVETIELKO POMOCI
n.o.

Život

Prostriedky z grantu boli použité na dovoz a odvoz
športového materiálu, a na ubytovanie a stravu
účastníkov turnaja.
Cieľom projektu bolo podnietiť deti k rozvoju telesnej
výchovy a motivovať k aktívnemu športovaniu. Grant
bol použitý na nákup víťazného pohára, medajlí a
rôznych ďalších cien.
Vďaka grantu sa v priestoroch školy vybudoval
ekologický a funkčný priestor na vyučovanie žiakov.
Organizácia športových aktivít ako napríklad chytanie
lôpt, triafanie terčov, šikovné ruky a nohy a pod.
prispeli k propagácii športovania, zdravému
životnému štýlu a racionálnej výžive.
Pomocou grantu sa zrealizoval športový kemp pre
deti. Deti sa zdokonaľovali v jazde na bicykli,
napredovali v kondičnej a koordinačnej príprave.
Poskytnutý grant zaobstaral výmenu ihiel a striekačiek
pre užívateľov drog v krízovom čase. Z poskytnutých
prostriedkov bol zakúpený injekčný materiál a
prezervatívy pre klientov, čím sa prispelo k ochrane
zdravia a zníženiu rizika prenosu ochorení.
Nové sedačky, pohodlné stoličky, kartotéčne skrine,
prebaľovací pult s úložným priestorom, stoličky,
hračky, knižky, hojdačka a informačná tabuľa výrazne
prispejú k tomu, aby sa detský pacient cítil v čakárni a
tiež v ambulancii lekárky príjemnejšie.
Nemocnica s poliklinikou získala špičkový
anestéziologický prístroj, ktorý zabezpečí maximálny
komfort a bezpečnosť pacienta počas anestézie.

996,00 €

SLSPzgp
13_86

Združenie členov a
priaznivcov
folklórneho súboru
Partizán Slovenská
Ľupča
Športový klub
stolného tenisu
Topoľčany
Športový klub
LABDA

2011/02
SPD

Katarina Grošková

Pomôcky pre
onkologicky chorú
Petronelku

2011/03
SPD

Viktor Kemény

Samostatný dospievajúci
talent

2011/05
SPD

Viktorka Vigašová

Biolampa pre Viktorku

2011_04
_SPD

Julka Turská

Vybavenie kúpeľne pre
Julku

SLSPzgp
13_85

SPD12_
NEZIS_0
04

Pomáhame tam, kde je
to potrebné

Poskytovanie ubytovania pre rodičov, individuálna
preprava pre onkologické deti, mobilné hospicové
služby ako aj finančná a morálna pomoc pomohli
rodinám, ktorých deti majú onkologické ochorenie,
resp. sú v konečnom štádiu onkologického ochorenia.
14-ročnej Petronele s onkologickým ochorením sme
kúpili ortopedický matrac a sedací vak. Keďže je aj
silný alergik, uhradili sme jej antialergický vankúš s
paplónom a zvlhčovač vzduchu. Okrem toho sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Bezbariérovou úpravou kúpeľne sme pomohli zvýšiť
Viktorovu samostatnosť, ktorý sa narodil s anomáliou
nevyvinutia horných končatín. Z dôvodu nepriaznivej
zdravotnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Viktorke (6), ktorá trpí viacerými komplikáciami
spojenými s mozgovým ochrnutím, sme zabezpečili
biolampu. Vďake nej bude môcť rehabilitovať aj v
domácom prostredí. Okrem toho sme rodine v
nepriaznivej situácii pomohli aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Zabezpečením vhodného vybavenia kúpeľne sme
rodičom uľahčili starostlivosť o imobilnú Julku, ktorá
sa narodila s ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu

1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

999,78 €

180,00 €

59 390,00 €

2 954,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €
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podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
2011_06
_SPD

Adelka Zlacká

Samostatnosť malej
Adelky môže zlepšiť
špeciálna chodúľka a
rehabilitačný pobyt

2011_08
_SPD

Lukáš Franček

Rozhýbme Lukášovi
svalstvo

2011_09
_SPD

Adamko Rucki

Adamko bez ručičky túži
po zdravotnej stoličke

2011_11
_SPD

Tamarka Guziová
Kovalčíková

Tamarka tváričkou už
pomohla iným, pomoc
však potrebuje sama

2011_12
_SPD

Martina Klincová

Pomoc 5-člennej rodine
v zlej finančnej situácii

2012_00
1_SPD

Vladko Lazebník

Pomôžme Vladkovi v
ťažkom boji s leukémiou

2012_00
2_SPD

Vanesska Matejová

Vanesska vie, že mamina
sa snaží zmierňovať jej
ťažký osud

Sedemročnej Adelke s detskou mozgovou obrnou sme
uhradili odborné rehabilitačné procedúry a chodúľku,
vďaka čomu môže byť samostatnejšia. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Trinásťročnému Lukášovi ešte v apríli 2011
diagnostikovali nádor na mozgu a do mesiaca
podstúpil dve operácie. Dovtedy zanietený športovec,
ostal po prebratí paralyzovaný, úplne prestal
rozprávať. Z bdelej kómy sa prebral v liečebnom
ústave v Kováčovej, kde by začaté zlepšovanie
Lukášovho stavu mohlo pokračovať. Rodičia preto
prosia o pomoc pri úhrade aspoň časti nákladov.
Veľmi pomohli už spolužiaci, ktorí z vlastnej iniciatívy
zorganizovali benefičný koncert pre svojho kamaráta.
Rodičia prosia o pomoc pre ich syna Adamka (6),
ktorému by veľmi pomohla zdravotná stolička.
Rehabilitačná lekárka a ortopéd im ju odporúčajú ako
potrebnú pomôcku. Adamko je zdravotne ťažko
postihnutý. Narodil sa bez celej pravej ruky, namiesto
ktorej mu vyrástol iba slabý kýptik. Má viacnásobnú
skoliózu a slabý chrbátik, na ktorom sa nepriaznivo
prejavuje aj chýbajúca váha pravej hornej končatiny.
Špeciálna stolička by sledovala pohyby jeho tela a
pôsobila by tak proti nesprávnemu držaniu tela.
Takúto stoličku by mal Adamko používať doma aj v
škole, ale aj neskôr, po celý život.
Malá Tamarka(1,5) bojuje so zákernou leukémiou.
Stala sa dokonca tvárou z plagátu košickej detskej
nemocnice, ktorým zdravotníci vyzývali ľudí, aby prišli
darovať krv pre malých onkologických pacientov.
Sama sa však spolu s rodičmi ocitla v núdzi.
Prešovčania totiž musia s dievčatkom cestovať do
nemocníc v regióne aj niekoľkokrát do týždňa. Ich
príjem od štátu je pritom necelých 350 €, čo na
životné náklady ani zďaleka nepostačuje. Matka pre
dcérku prosí o pomoc vo forme biolampy na hojenie
pokožky po zákrokoch a zvlhčovača vzduchu, ktorý
Tamarke uľahčí ťažké dýchanie.
Matka prosí o pomoc pre svoje štyri deti. Nemôžu si
dovoliť ani základné veci, nestíhajú platiť vodu,
kúrenie... Nežiadajú žiaden luxus, ani nadštandard.
Prosia o pomoc so základnými vecami - úhradou
spotrebičov a nábytku.
7-ročnému Vladkovi s onkologickým ochorením sme
zdravotnými pomôckami a rehabilitačným pobytom
uľahčili liečbu. Okrem toho sme rodinu z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Vanesska z Prešova sa narodila bez riadne vyvinutých
horných aj dolných končatín. Od kolien dole sa jej
nožičky nevyvinuli, ručičku má iba ľavú, ale len s
dvomi zrastenými prstami... Čoraz viac sa začína
zaujímať o svoj hendikep, porovnávať sa s inými
deťmi, pýta sa mamy, prečo je to tak. Vysvetlenia a
odpovede sa hľadajú veľmi ťažko, ak veci nemôžete
zmeniť. O to viac sa Vanesskina mama snaží robiť pre
ňu všetko to, čo sa dá. Najmä chce, aby jej dievčatko
bolo v teple, v bezpečí a aby Vanesska aspoň doma čo
najmenej narážala na prekážky. Vďaka Vašej
darcovskej pomoci môžeme rodine pomôcť s úpravou

1 760,00 €

4 260,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

200,00 €

500,00 €
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kúpeľne a výmenou okien a vchodových dverí na byte.
2012_00
3_SPD

Veronika a Janko
Čuhaničoví

Pomôžme sirotám
Veronike a Jankovi
vytvoriť nový, lepší
domov u ich babky

2012_00
7_SPD

Regina Barošová

Špeciálne cvičenia pre
Reginku bojujúcu s
hydrocefalom

2012_00
8_SPD

Janko Laššák

2012_00
9_SPD

Alex a Maxim
Tomečkovci

Bezbariérová plošina
pomôže Jankovi
prekonať schody v
paneláku
Rehabilitácie v Kováčovej
môžu pomôcť obom
chorým bračekom Maximovi aj Alexovi

2012_01
2_SPD

Alžbetka Slovenská

Biolampa podporí
Alžbetkino napredovanie
s rehabilitačným
cvičením

2012_01
4_SPD

Eva Ľudmila
Szépová

Plavkyňa Evka absolvuje
športové gymnázium aj s
Vašou pomocou

2012_01
5_SPD

Filipko Rehuš

Rehabilitácie Filipkovi
spevnia svalstvo a
zlepšia pohybovú
koordináciu

2012_01
6_SPD

Hanka Drgoňová

Krôčik za krôčikom bude
Hanka samostatnejšia aj vďaka Srdcu pre deti

2012_01
8_SPD

Patrik, Igor a Lenka
Oláhoví

Materiálnou pomocou
rozžiarime detské očká

Janko a Veronika prišli tragicky o obidvoch rodičov,
keď ich otec najskôr zavraždil ich mamičku a následne
sa sám obesil v ich vtedajšom dome. Od rodinnej
tragédie žijú obe deti u svojej babky, pani Bardocyovej
v zemplínskej dedinke Bunkovce. Tá sa im snaží
nahradiť stratený domov, ale tiež vytvoriť príjemnú
domácnosť, v ktorej by sa najmladšia generácia rodiny
cítila dobre. Napriek strate, ktorá deti veľmi
poznačila... Vďaka Vašej pomoci môžeme obom
deťom komplexne zariadiť ich detské izby,
chlapčenskú aj dievčenskú. Deti sa riadne zapájajú do
chodu domácnosti a pomáhajú babke. Aj preto
Veronika pre rodinku vysnívala novú práčku, ktorá im
uľahčí domáce práce.
Malá Reginka neprišla na svet s čistým štítom ako
väčšina novorodencov. Do vienka jej bola pribalená
ťažká diagnóza - vrodený hydrocefalus. Choroba
spôsobila, že Reginka je telesne postihnutá t.j. dodnes
nevie sama sedieť, chodiť, jesť, rozprávať.
Absolvovala už viac rehabilitácií, no žiadny veľký
pokrok u nej nenastal. Lekári a jej rodičia sa však
nevzdávajú - nádej na zlepšenie vidia v
rehabilitačnom centre v Piešťanoch, kde by sa
špeciálnymi cvičeniami mohlo dosiahnuť zlepšenie jej
zdravotného stavu. Bohužiaľ pobyt neuhrádza
zdravotná poisťovňa a rodina by si ho bez našej
pomoci nemohla finančne dovoliť.
12-ročnému Jankovi s DMO a autizmom sme kúpili
bezbariérovú plošinu. Okrem toho sme rodinu z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Súrodencom Maximovi (3) a Alexkovi (6) s DMO sme
rehabilitáciami pomohli zlepšiť chôdzu. Špeciálna
stolička Maximovi poskytne lepšiu oporu tela. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Trojročnej Alžbetke, ktorá má poškodené nervy v
hornej končatine, sme biolampou pomohli zefektívniť
každodenné reflexné cvičenia a zmierniť jej
komplikovaný zdravotný stav. Rodinu sme v
nepriaznivej situácií podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Evke sme z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie
zabezpečili pomôcky na plávanie, príspevok na stravu
a poplatky za preteky, ktoré sú súčasťou štúdia na
športovom gymnáziu. Okrem toho sme rodine
pomohli aj doplnkovou finančnou pomocou.
Filipkovi s DMO sme uhradili odborné rehabilitačné
procedúry, ktoré mu pomôžu k udržaniu sa na
nožičkách a k celkovému spevneniu svalstva. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Štvorročnej Hanke s detskou mozgovou obrnou
umožníme absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý ju
posunieme dopredu a dopomôže jej k samostatnej
chôdzi. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Rodine Oláhovej s tromi deťmi sme pomohli zatepliť
dom a zrekonštruovať izbičku, čím získajú dôstojnejší
domov. Okrem toho sme rodinu z dôvodu
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nepriaznivej sociálnej situácie podporili aj doplnkovou
finančnou čiastkou.
2012_01
9_SPD

Riško Šimek

Sprchovacia stolička
pomôže Riškovi a jeho
rodičom pri
každodenných
činnostiach
Šimonkovi pomáha
prístroj, aký na
Slovensku nemáme cestovať musí do
Maďarska

2012_02
1_SPD

Šimonko Hvorecký

2012_02
3_SPD

Vladimíra Habarová

Potrebný ale drahý liek
poisťovňa nehradí,
Vlaďka ho získa v Srdci
pre deti

2012_02
4_SPD

Adrianko Repiský

Vďaka novému autu
môže Adrianko
dochádzať do špeciálnej
škôlky i k lekárom

2012_02
5_SPD

Christiánko
Kunovský

Probiotiká a masáže
pomôžu zmierniť
Christiánkove bolesti

2012_02
6_SPD

Barborka, Dominika
a Dominik

Pomôžme deťom v
profesionálnej rodine so
vzdelávaním

2012_02
7_SPD

Kristínka Hattalová

Po 12-ich rokoch ležania
má Kristínka šancu na
zlepšenie zdravotného
stavu

2012_02
8_SPD

Lenka Lauková

Lenkino telíčko
potrebuje pevnú oporu
aj pri úplne bežných
veciach

2012_03
0_SPD

Matúško Breznický

Matúško má nádej, že
zas bude chodiť

2012_03
1_SPD

Viktorka Racová

Starostlivosť o vážne
chorú Viktorku uľahčí
darované auto

2012_03
2_SPD

Majko

Majko a jeho mamička
túžia po izbičke s
vlastnou kúpelňou

Jedenásťročnému Riškovi, ktorý prekonal krvácanie do
mozgu, má epilepsiu a je plne odkázaný na
starostlivosť rodičov, sme zabezpečili polohovaciu
stoličku na sprchovanie, ktorá rodičom veľmi uľahčí
život, lebo už nevládali Riška dvíhať.
Šimonkovi s vrodenou chybou srdiečka a očí
umožníme špeciálne rehabilitácie s transkriptívnou
magnetickou stimuláciou a masáže, ktoré mu výrazne
pomáhajú po psychickej i fyzickej stránke. Rodinu sme
v nepriaznivej situácii podporili aj finančnou
pomocou.
Vladke s dedičným metabolickým ochorením sme
uhradili substrát redukujúcej terapie na 8 mesiacov. S
týmto prípravkom má rodina dobré skúsenosti,
zlepšila sa jej chôdza a aj pečeňové testy. Rodinu sme
v nepriaznivej situácii podporili aj finančnou
pomocou.
5-ročnému Adriánkovi s ťažkými diagnózami sme
doplatili na auto, ktoré rodine uľahčí cestovanie do
škôlky a zjednoduší početné návštevy odborných
lekárov. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie
sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Christiánkovi so spomaleným motorickým vývinom
sme zabezpečili probiotiká a masáže, ktoré mu
výrazne prospievajú a pomáhajú zbaviť bolesti. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Barborke, Dominike a Dominikovi sme zakúpili
počítač, ktorý im pomôže pri získavaní informácii
potrebných k výučbe. Z dôvodu nepriaznivej sociálnej
situácie sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Kristínke, ktorá je plne odkázaná na starostlivosť
rodičov, sme uhradili rehabilitácie, ktoré jej zlepšia
koordináciu pohybov. Doplatili sme aj potrebné
doplnky k invalidnému vozíku, ktoré zjednodušia jeho
používanie.
Lenke s detskou mozgovou obrnou sme doplatili na
polohovateľné zariadenie, vďaka ktorému bude mať
pevnú oporu tela a nebude sa jej viac deformovať.
Rodinu sme v nepriaznivej situácií podporili aj
doplnkovou finančnou pomocou.
Matúškovi s DMO a epilepsiou sme umožnili
absolvovať rehabilitačné procedúry, ktoré sú
zamerané na zlepšenie jeho pohyblivosti,
koncentrácie a celkovej samostatnosti. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj finančnou pomocou.
Vikinke s vývojovou chybou srdca sme zakúpili
ojazdené auto. Vďaka tomu môže absolvovať
potrebné vyšetrenia a zákroky bez toho, aby ju
presuny príliš vyčerpávali, alebo priamo ohrozovali.
Rodinu sme v nepriaznivej situácií podporili aj
finančnou pomocou.
Majkovi a jeho mamičke, ktorí sú v nepriaznivej
sociálnej situácii sme uhradili ubytovanie, školské
pomôcky a vybavili izbu nábytkom a spotrebičmi. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
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2012_03
3_SPD

Alexík Zajac

Alexík by mohol vďaka
rehabilitáciám začať sám
chodiť

SPD13_0
02

Ela Pecnová

Elka bude ešte
šikovnejšia a jej svalstvo
pevnejšie

SPD13_0
03

Traja súrodenci

Pomoc s bývaním pre
týranú rodinu

SPD13_0
04

Adamko Boldi

Srdce pre deti podporí v
liečbe aj malého Adamka

SPD13_0
05

Tobias Žember

Tobias presviedča
rodičov, že bude chodiť
sám!

SPD13_0
06

Adelka Ruščinová

Denné rehabilitácie
rozcvičia Adelkine
skrátené svaly

SPD13_0
07

Miška Belejová

Miške nahrádza nohy
invalidný vozíček potrebuje priestor bez
bariér

Štvorročnému Alexovi s detskou mozgovou obrnou
sme uhradili druhý rehabilitačný pobyt, vďaka
ktorému má šancu, že bude môcť chodiť. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Elka z Novej Dubnice má tri a pol roka. Za tento krátky
čas však už musela statočne čeliť viacerým diagnózam,
absolvovala aj operáciu srdiečka. S podporou
milujúcich rodičov aj naďalej bojuje s prejavmi detskej
mozgovej obrny a ďalších pridružených lekármi
určených chorôb. Trápia ju aj epilepsie či strabizmus.
Dôležité ale je, že rodina sa pre takýto ťažký osud
nijako nevzdáva a snažia sa Elke pomôcť, ako sa len
dá. Lekári a terapeuti odporúčajú najmä dôkladné
rehabilitovanie, pravidelné cvičenie. Opakované
absolvovanie nákladných procedúr je však pre mnohé
slovenské rodiny nedostupné. (jo)
Trojročný chlapček, ktorý má od narodenia choré
srdiečko už stihol počas svojho života absolvovať päť
operácií. Ďalším utrpením pre rodinu bolo, že museli
narýchlo bez oblečenia a bez prostriedkov utiecť od
otca, ktorý ich týral. Teraz matka a tri deti bývajú v
krízovom centre. Odkedy nebývajú s otcom, psychicky
stav detí sa zlepšil, chorý chlapček lepšie spí a už sa
nepocikáva od strachu. Pretože však s veľmi
oslabenou imunitou býva často chorý a čaká ho ďalšia
náročná operácia, potrebuje bývať v sterilnejšom
prostredí len s najbližšími, čo krízové centrum
neumožňuje. Keďže zdravotný stav chlapca
nedovoľuje ich mame sa zamestnať, nemá dostatok
financií na zabezpečenie vhodného bývania. (ah)
Adamko Boldi z Koceľoviec pri Rožňave je krásny
trojročný chlapček. Následkom detskej mozgovej
obrny síce zaostáva za svojimi rovesníkmi, no spolu so
svojimi rodičmi sa teší zo života. Práve tí by veľmi
chceli, aby bol Adamko zdravý a mohol sa hrať spolu
so svojim päťročným bračekom Erikom. (ak)
Tobiasko (3) z Trnavy sa narodil predčasne. Po
narodení nedýchal, bol oživovaný a neskôr mu lekári
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu - spastickú
diparézu. "Ak by ste sa stretli s naším synom, tak by
ste zistili, že je ako každé zdravé dieťa, až na to, že
nechodí. A v tom mu chceme pomôcť," napísala nám
vo svojej žiadosti Tobiaskova mama, pani Soňa
Patinková. (ak)
Sedemročná Adelka z Prešova sa na svet poponáhľala.
Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu spastickú diparézu, no aj napriek neľahkému osudu sa
začlenila medzi svojich rovesníkov. V súčasnosti je
žiačkou prvého ročníka základnej školy. Je veľmi
šikovná, no jej problémom sú najmä neposlušné nohy.
"Používa vozík, iba s dopomocou dokáže stáť a urobiť
pár krokov. Skúšali sme ju postaviť na barle, ale kvôli
skráteným šľachám nemohla došľapnúť na päty a
neudržala sa," hovorí o trápeniach Adelkina mamička,
pani Zuzana Ruščinová. (ak)
17-ročná Miška žije so svojou rodinkou v malom
poschodovom domčeku v Štiavniku. Znie to idylicky,
no práve to trápi jej rodičov najviac. Schody sú pre
dievča odkázané na invalidný vozík obrovskou
prekážkou. Do izbičky a kúpeľne ju musia nosiť na
rukách, čo už veľkej slečne a aj jej rodičom
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nevyhovuje. Rozhodli sa preto pre vybudovanie
bezbariérovej prístavby domu. Od štátu, žiaľ, na
prístavbu nemajú nárok, a tak hľadajú ďalšie možnosti
spolufinancovania. (ak)
SPD13_0
08

Karolína Ficeriová

Karolínka s "motýlími
krídlami" dostane nový
notebook

SPD13_0
09

Liana Mikulská

Lianke pomáha
kombinácia terapií v
dennom stacionári

SPD13_0
10

Marcel Václavek

Marcelov zdravotný stav
si vyžaduje bezpečné
prostredie

SPD13_0
11

Matej Krnáč

Pomoc pre Maťka, ktorý
má choré kĺby

SPD13_0
12

Ľuboš Karvaj

Teplo a lepší spánok pre
Ľuboška a jeho mamu

SPD13_0
13

Samuel Tóth

Za onkologicky chorým
Samkom budú môcť
rodičia cestovať aj
naďalej

Karolínka trpí od narodenia dedičným ochorením
Epidermolysis bullosa hereditaria simplex. Ide o
nevyliečiteľné ochorenie, ktoré je známe pod názvom
"choroba motýlích krídel". Aj pri menšej záťaži sa
ľuďom s týmto ochorením vytvárajú na tele bolestivé
rany a pľuzgiere. Táto choroba obmedzuje život nielen
trinásťročnej Karolínke, ale aj jej devätnásťročnej
sestre Kristíne. (ak)
Lianka Mikulská z Košíc má ťažkú diagnózu - detskú
mozgovú obrnu v kvadruparetickej forme. Jej stav si
vyžaduje trvalú opateru. Rodičia dlho hľadali vhodnú
kombináciu terapií, ktoré by mohli deväťročnej Lianke
pomôcť a nakoniec ich našli v neďalekom Prešove.
Rehabilitácie, ktoré Lianke pomáhajú však nie sú
hradené zdravotnou poisťovňou, preto hľadajú pomoc
v Srdci pre deti. (ak)
15-ročný Marcel nečakane ochorel v máji 2011. Lekári
mu zistili zákerné onkologické ochorenie, ktoré
poznačilo nielen Marcelov život, ale aj životy jeho
blízkeho okolia. V súčasnosti je dlhodobo
hospitalizovaný na bratislavských Kramároch. Rodičia
mu však chcú vytvoriť bezpečné prostredie aj doma, a
to vo forme nových okien. Práve tie by im v zime
zabezpečili teplo a Marcel by tak nemusel ohrozovať
svoju oslabenú imunitu. (ak)
Maťko Krnáč z Banskej Bystrice je od narodenia
zdravotne postihnutý a vekom postupne jeho chorôb
pribúda. Ako osemročný má pohybové postihnutie,
chôdza mu spôsobuje problémy a veľké bolesti. Časté
návštevy zdravotníckych zariadení a tiež dochádzka do
školy vyžadujú nesmierne úsilie rodičov. Absolvovať
dlhé trasy je aj s ohľadom na Maťkov pribúdajúci vek a
neustále zhoršovanie zdravotného stavu bez použitia
auta nemožné. Na kúpu auta ale rodina nemá
potrebné finančné prostriedky. (ah)
Šesťročný Ľuboško z Komjatíc sa narodil so zrastenými
prstami na ľavej ruke. Žije iba s matkou a rodina je
dlhodobo v hmotnej núdzi. Skromný príjem sotva
postačuje na stravu a chýbajú aj ďalšie veci, ktoré sú
nevyhnutné pre zlepšenie života. Staré pokazené
kachle v izbe dymia a ich posteľ sa tiež rozpadáva.
Toto prostredie je pre Ľuboška nevyhovujúce, lebo
trpí aj ťažkým alergickým ochorením dýchacích ciest a
opakovanou bronchitídou. Pred sebou má aj náročnú
operáciu, ktorou sa lekári pokúsia odstrániť jeho
hendikep. (ah)
Samko sa narodil ako zdravý chlapček. Všetko jeho
trápenie sa začalo minulý rok, keď sa mu na krku
objavila hrčka. Napriek tomu, že sa mu zdravotný stav
nezlepšoval a pridružili sa aj problémy s dýchaním,
lekári uňho liečili angínu a neskôr ho poslali z
nemocnice domov. Po štyroch mesiacoch nesprávnej
liečby sa dostal na onkológiu, kde mu okamžite
operovali zhubný nádor, ktorý sa mu tlačil do hlavičky.
No Samko statočne bojuje so svojou chorobou a
rodičom stále opakuje, že je bojovník. Keďže ich
príjem je nepostačujúci, môžu si dovoliť za Samkom
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cestovať len cez víkend. Auto je už ale nevyhovujúce a
potrebovalo by kompletnú opravu, ktorú si však
nemôžu dovoliť. (ah)
SPD13_0
14

Tobiáško a Tamarka
Herákoví

Špeciálny prístroj
zabezpečí Tamarke a
Tobiáškovi dostatok
kyslíka

SPD13_0
15

Riško Szabo

Riška prijal kolektív ako
zdravého, no stále ide za
svojim snom

SPD13_0
16

Zorka a Branko
Šárossyoví

Branko so Zorkou budú
šesť mesiacov dochádzať
do obľúbeného denného
centra

SPD13_0
17

Tomáško Mlatiček

V špeciálnom centre
dostane Tomáško
starostlivosť, ktorú
potrebuje

SPD13_0
18

Dávid Počatko

Dávidko napriek
ochrnutiu nôh bude
bicyklovať

SPD13_0
19

Monika Štrauchová

Moniku potešíme
špeciálnym bicyklom

SPD13_0
20

Súrodenci Tirolovci

Návrat Tirolovcov domov
po veľkom požiari

Tobiáško (4) a Tamarka (2) sú súrodenci, ktorým síce
šťastena nadelila milujúcich rodičov, no pozabudla na
to najdôležitejšie - zdravie. Tobiáš sa narodil s
viacnásobným postihnutím a Tamarka zdedila
diagnózu cystická fibróza. Ich rodičia v Srdci pre deti
žiadajú prístroj, ktorý pomôže obom detičkám. (ak)
Riško (4), z Pozdišoviec v michalovskom okrese, sa
narodil s rázštepom chrbtice. Podľa slov lekárov je
jeho stav stabilizovaný a dokonca už spolu so svojou
mamičkou navštevuje aj kolektív detí, v ktorom sa cíti
veľmi dobre. Odporúčajú mu však naďalej návštevy
logopéda a pravidelné rehabilitácie. (ak)
Branko so Zorkou sú súrodenci, ktorí žiaľ nemajú iba
rovnakých rodičov, ale i diagnózy - degeneratívne
ochorenie mozgu, detská mozgová obrna, slepota...
Rodičia vynakladajú enormné množstvo síl, aby sa čo
najlepšie postarali o svoje milované deti, no bez
pomoci odborníkov im nevedia dať všetko, čo
potrebujú. Ideálnu kombináciu terapií a metód našli v
Prešove, kde sa deťom s podobnými problémami
venujú po celý deň. Pre rodičov na opatrovateľskom
príspevku, je však príliš náročné platiť centrum pre
obe deti. (ak)
Tomáško sa narodil ako vytúžené dieťatko po
viacerých neúspešných tehotenstvách. Prišiel na svet
už v 30. týždni tehotenstva, čo sa podpísalo na jeho
vývoji. Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu,
Westov syndróm a psychomotorickú retardáciu.
Lekári spolu s rodičmi vidia, že Tomáško sa nevzdáva,
stavia sa na nožičky a chce chodiť. Pomôcť mu v tom
majú špeciálne cvičenia, na ktoré už, žiaľ, jeho rodičia
nemajú financie. (ak)
14-ročný Dávid sa narodil s diagnózami rázštep
chrbtice a hydrocefalus. Od narodenia absolvoval už
šesť náročných operácií, no aj napriek tomu ostal od
pása dolu ochrnutý. "V škôlke a aj v škole bol
integrovaný medzi zdravé deti. Často sa nás pýtal,
prečo nemôže behať, bicyklovať sa, jazdiť na lyžiach...
Odpovede boli ťažké," priznáva Dávidkov otec, pán
Ján Počatko. Srdce pre deti splní Dávidkov sen o
bicyklovaní - darujeme mu nový handbike. (ak)
Dvanásťročná Monika zo Spišskej Novej Vsi sa narodila
s rázštepom chrbtice, paraparézou dolných končatín a
hydrocefalom. V dôsledku týchto diagnóz je odkázaná
na invalidný vozík. Napriek svojmu hendikepu je
neustále spoločenská, komunikatívna a veselá. Rodičia
sa neustále snažia zaradiť ju medzi zdravé deti, no
zdravotné pomôcky, ktoré by to umožnili, sú často
finančne náročné. Srdce pre deti ich odbremení aspoň
kúpou jednej z nich - handbikom. (ak)
Nešťastne vyhoreli, celé Slovensko sa však zapojilo,
aby sa mohla rodina vrátiť domov! Šesť neplnoletých
súrodencov prišlo o strechu nad hlavou po tom, čo sa
jednému z nich vymkla z rúk hra so zapaľovačom. Celé
nešťastie sa udialo tak rýchlo, že prítomná rodina
nedokázala zabrániť ničivému požiaru. Mama Eva už
zažila viaceré ťažké chvíle. Dávnejšie ovdovela, snažila
sa ďalej statočne prebíjať životom, toto však bola

4 989,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

3 694,00 €

3 694,00 €

11 095,20 €
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ďalšia ťažká rana. Rodina sa musela dočasne
presťahovať k babke, aby takmer okamžite s
podporou mnohých nezištných darcov mohli začať
obnovovať vlastný domov. (jo)
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Natálka Bušková

Plavovlasá Natálka bude
v živote silnejšia a
vnímavejšia

SPD13_0
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Milanko Santoris

Špecializovaný
rehabilitačný program
pre Milanka

SPD13_0
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Jakub Lukáč

Jakubkovi absolvovaním
liečenia pomôžeme
zlepšiť dýchanie

SPD13_0
24

Kristínka
Tománková

Zaplatíme nájomné pre
Kristínku a jej ťažko
chorú mamičku

SPD13_0
25

Júlia Lukačovičová

Julka bude môcť ľahšie
komunikovať s okolím

Natálka z Námestova je krásne dievčatko, ktoré
každým svojím pokrokom robí rodičom veľkú radosť.
O to viac, že diagnostikovaná svalová hypotónia sa
prejavuje celkovo spomaleným motorickým vývojom.
Dvojročná plavovláska už dnes navštevuje viacerých
odborníkov, aby sa lepšie rozvíjala pohyblivosť jej
svalstva, myslenie aj reč. Dlhodobo bude potrebovať
intenzívnu starostlivosť, tak potrebnú najmä v ranom
veku. Veľmi jej pomôže aj komplexný rehabilitačný
pobyt, ktorý by si rodina z vlastných zdrojov nemohla
dovoliť. (jo)
Jedenapolročný Milanko z Handlovej patrí k veľkým
bojovníkom. Už počas tehotenstva lekári
diagnostikovali polycystickú obličku, ktorú mu
vyoperovali ešte ako malému bábätku len pár týždňov
po predčasnom narodení. Ostala mu preto iba jedna
zdravá, funkčná oblička. Znížená imunita a časté
choroby u chlapca spôsobili spomalenie telesného a
pohybového vývoja. Rodinka z hornej Nitry s ním
pravidelne cvičí, využívajú náležitú odbornú pomoc.
Aby mohol riadne napredovať a dohnať deti svojho
veku, musí ešte prejsť s rodičmi veľký kus cesty.
Pomôže mu v tom aj absolvovanie špeciálneho
rehabilitačného programu pre najmenších. (jo)
Jakubko sa od svojich troch mesiacov života veľmi
často stretáva s lekármi. Má zníženú imunitu, atopický
ekzém, astmu a nález na pľúcach, ktorý sa zatiaľ nedá
identifikovať. Jeho mamina sa o neho a bračeka
vzorne stará. Keďže je ale na všetko sama, jej finančná
situácia jej nedovoľuje uhradiť synovi liečenie, ktoré
tak veľmi potrebuje. Verí, že k výraznému zlepšeniu
zdravotného stavu by Jakubkovi na choré pľúca
pomohlo liečenie v Štóse. (ah)
Rodina Tománková sa dostala do náročnej situácie po
tom, čo ochorela matka troch detí, pani Lenka. Lekári
jej diagnostikovali vážne onkologické ochorenie.
Absolvovala už päť operácií i dlhodobú chemoterapiu,
ktoré ju ešte viac dostali na finančné dno. Veľmi ju
trápi, že po zaplatení nájomného už nemá dostatok
financií pre jej dcérky. Najmladšia Kristínka navyše trpí
ťažkou formou astmy a má zníženú imunitu. Jej
zdravotný stav si tiež vyžaduje množstvo liekov, ktoré
stoja nemalé peniaze. (ak)
Julka prišla na svet predčasne a keďže bola veľmi
malinká, prvé dva mesiace života prežila v inkubátore.
Keď mala dva roky, bola jej stanovená detská
mozgová obrna, porucha správania a reči a aj mierna
retardácia. Teraz má Julka 12 rokov a navštevuje
špeciálnu školu. Nevie rozprávať a keďže vydáva len
zvuky, komunikuje cez piktogramy. Aj napriek
takémuto zdravotnému postihnutiu jej rodičia chcú
pomôcť. Veria, že pomocou vhodného komunikátora
bude Julka môcť ľahšie vyjadriť svoje pocity a túžby.
(ah)

2 313,00 €

2 313,00 €

615,61 €

2 306,28 €

743,76 €
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Lea Majerníková

Pomôžme Lee splniť si
svoj sen

SPD13_0
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Laura Lukáčová

Laura verí, že po
rehabilitáciách bude
vedieť používať aj pravú
ručičku

SPD13_0
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Veronika Hirková

Veronike pomôžu
odborné rehabilitácie
rozhýbať nožičky

SPD13_0
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Adriánka Vaterková

Aďke splníme sen o
vlastnej izbičke

SPD13_0
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Dávid Kuchtiak

Dávidkovi pomôžeme
vykročiť do života po
vlastných nohách

SPD13_0
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Soňa Cinová

Internátnej škole
uhradíme poplatky za
nevidiacu Soničku

Lea sa narodila predčasne v 35. týždni a keďže nemala
úplne vyvinuté pľúca, lekári ju museli oživovať. Mala
diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, ktorá
spôsobila, že nemôže chodiť ako jej zdraví rovesníci.
Lea sa však nepoddáva. Bojuje s nepriaznivým
osudom a cvičí zo všetkých síl koľko len vládze, aby
mohla sama chodiť. Mama o nej hovorí, „že je to silné
dieťa, ktoré ide za svojim veľkým cieľom“. Rodičia ju v
tom veľmi podporujú, ale po finančnej stránke sú
komplexné individuálne rehabilitácie pre nich veľmi
náročné. (ah)
Keď sa Laura narodila, bola to pre jej maminku tá
najkrajšia chvíľa. V tom momente sa zastavil čas,
vnímala len jej krásne očká a tešila sa, že je konečne
medzi nimi. Po pár hodinách však prišla lekárka a
oznámila jej, že Laura má ochrnutie pravej hornej
končatiny. Na jednej strane sa tešila z dcérky a na
druhej strane cítila strach, či vôbec niekedy pohne
ručičkou. Mama hovorí: „nikdy predtým som
nerozmýšľala nad tým, že hýbať rukou je tak náročné.
Robiť len s jednou rukou tie najzákladnejšie veci, je
neuveriteľne ťažké. Lalka sa to však musí naučiť a
verím, že jej to pôjde dobre“. Aby sa Lalke dalo
pomôcť ešte kým vyrastie potrebuje liečenie, ktoré je
pre nich ale finančne náročné. (ah)
Šesťročná Veronika má od narodenia diagnostikovanú
detskú mozgovú obrnu - spastickú kvadruparézu a je
odkázaná na invalidný vozík. Aby sa jej zdravotný stav
zlepšil, je potrebná každodenná rehabilitácia a
cvičenie. V kolektíve je veľmi obľúbená, rada sa hrá,
ale je obmedzená v pohybe. Rehabilituje iba doma,
ale jej zdravotný stav vyžaduje intenzívnejšiu odbornú
rehabilitáciu. Veronikini rodičia by radi skúsili aj
rehabilitáciu na špeciálnom pracovisku, žiaľ ich
finančná situácia im to nedovoľuje. (ah)
Deväťročná Adriánka Vaterková z Mútneho má
Downov syndróm. Rodičia po tom, čo sa dozvedeli o
tejto diagnóze, museli prispôsobiť ich dovtedajší život
potrebám svojej dcérky. Otecko s ňou ostal doma na
opatrovateľskom príspevku a mamička pracuje ako
učiteľka v materskej škole. "Adriánka je večné dieťa,
ktoré sa chce hrať v izbe so svojimi bábikami. Jej izbu
však tvorí len jedna poschodová posteľ a tri holé
steny," napísala nám v žiadosti o pomoc so zariadením
izby matka dievčaťa, pani Dana Vaterková. (ak)
Dávidko (1,5) sa narodil už v 33. týždni tehotenstva.
Ihneď po narodení absolvoval operáciu srdiečka a
cvičil vojtovou metódou, no ani to nezabránilo
rozvinutiu ťažkej diagnózy - detskej mozgovej obrny v
kvadruparetickej forme. Jeho rodičia si veľmi želajú,
aby bol ako zdravé deti a chcú pre to urobiť všetko.
Lekári im odporúčajú rehabilitovať najmä kým je ešte
maličký. Práve pravidelné rehabilitácie by mu mohli
výrazne pomôcť vo vývine. (ak)
Osemročná Sonička sa narodila so skutočne vážnymi
diagnózami. Na 90 percent je zrakovo postihnutá, trpí
psychickou retardáciou a hypotrofiou. Jej zdravotný
stav si vyžaduje nielen množstvo fyzických a
psychických síl, ale i financií. Kvôli svojim diagnózam
nemôže navštevovať bežnú základnú školu v
Krompachoch, a tak musí dochádzať až do Levoče, kde
je žiačkou internátnej základnej školy pre nevidiacich.

1 260,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

621,00 €

1 763,00 €

704,00 €
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Jakub Jaroš

Jakubkov stav si vyžaduje
dlhodobú rehabilitáciu
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Peter, Rastislav a
Matej Hurní

Bratom Peťkovi, Rasťovi
a Maťkovi uľahčíme
školské povinnosti

SPD13_0
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Sandra Hudíková

Materiálna pomoc pre
Sandru s vrodenou
poruchou srdiečka

SPD13_0
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Viktória Vigašová

Bolestivé napätie
Viktorkiných svalov
zmierni operácia

SPD13_0
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Samuel Nevizánsky

Samko sa bude môcť
ľahšie dorozumievať s
okolím

SPD13_0
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Mikuláš Maťuch

Mikuláško sa v
špeciálnom kočíku
dostane von v každom
ročnom období

Štvorročný Jakubko z Bratislavy mal už dávno behať so
svojimi kamarátmi. Mohol by, ak by sa jeho zdravotný
stav neskomplikoval v dôsledku detskej mozgovej
obrny. Chôdza mu síce robí problémy, no psychicky je
na tom veľmi dobre. Je bystrý chlapec, ktorý verí, že
raz bude vďaka rehabilitáciám ako zdravé deti. (ak)
Peťko (16), Rasťo (12) a Maťko (11) sú bratia, ktorí žijú
spolu so svojou mamou a babkou v malej dedinke na
východnom Slovensku. Matka troch detí je na
čiastočnom invalidnom dôchodku, ktorý nie je vysoký,
a tak je nútená pracovať aj v chránenej dielni. Napriek
snahe nedokáže splniť sen svojich synov - nový
notebook. (ak)
16-ročná Sandra sa narodila s vrodenou srdcovou
chybou – falottovou tetralogiou a detskou mozgovou
obrnou, v dôsledku čoho musí absolvovať množstvo
vyšetrení, operácií a pobytov v kúpeľoch. Keďže má
veľké problémy s učením, pravidelne navštevuje
pedagogickú psychologičku. K učeniu by jej veľmi
pomohol notebook. Ale náklady spojené so
Sandrikinou liečbou sú pre rodičov, ktorí sa starajú o
ďalšie tri nezaopatrené deti, veľmi vyčerpávajúce.
Preto sa Sandrina mama obrátila na charitatívny
program Srdce pre deti s prosbou o zakúpenie
notebooku, práčky a postele, ktoré rodine výrazne
pomôžu pri každodenných činnostiach a starostlivosti
o Sandru. (ah, jo)
Viktorkin príbeh spoznali darcovia Srdca pre deti už
koncom roka 2011. Dievčatku s kvadruparetickou
formou detskej mozgovej obrny, ktorá postihuje
všetky štyri končatiny, sme vtedy chceli pomôcť
biolampou. Tú využíva denne, aby sa zlepšila
pohyblivosť jej svalstva. Malá Banskobystričanka však
odvtedy absolvovala aj množstvo ďalších úkonov,
ktoré postupne zmierňujú osudom nadelený
hendikep. V Českej republike ju v apríli 2012 operovali
aj novou metódou, ktorá pomerne neinvazívne rieši
problém bolestivých kontraktúr svalových vlákien. Po
tejto dobrej skúsenosti a s odporučením lekárov by
rodičia chceli použitie danej metódy zopakovať. (jo)
Samko sa narodil predčasne a je postihnutý vrodenou
obojstrannou praktickou hluchotou. Na výrazné
oneskorenie rečového vývinu a v dôsledku ťažkého
sluchového postihnutia by mu veľmi pomohla
kompenzačná pomôcka software program FONO2.
Tou je možné zabezpečiť primeranejšiu sluchovú
výchovu. Samko žije len s mamou a so starou mamou,
ktorá sa im snaží pomáhať. Ale vzhľadom k tomu, že
sú v sociálnej núdzi, tento špeciálny program si
nemôžu dovoliť. (ah)
Mikuláško sa narodil predčasne, následkom čoho trpí
detskou mozgovou obrnou. Má vážne poškodený zrak
a za svoj mladučký život už stihol podstúpiť niekoľko
operácií očí a hernií. Okrem toho je hypotonický a
jeho zdravotný stav si vyžaduje neustálu opateru.
Keďže v bežnom kočíku sa sám udržať nevie,
potrebuje špeciálny. Rodičia s Mikuláškom denne
dochádzajú do sociálneho zariadenia, ale do kočíka,
ktorý teraz používa, sa pre zimné oblečenie nezmestí.
Veľmi by mu preto pomohol špeciálne upravený kočík,
na ktorý ale jeho rodičia nemajú dostatok financií.
(ah)

2 500,00 €

499,96 €

1 113,00 €

2 200,00 €

1 499,90 €

1 402,00 €
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Hanka Drgoňová

Hanka sa stále uberá za
svojím cieľom samostatnou chôdzou

SPD13_0
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Ján David

Náročnú cestu za
vyštreniami Janík lepšie
zvládne v darovanom
aute
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Nelka Csíkfejesová

Manipuláciu s vážne
chorou Nelkou uľahčí
rekonštrukcia kúpeľne

SPD13_0
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Damianko a
Vladimír Zigoví

Dvojičky budú spolu
pokračovať v
rehabilitáciách
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Dominik Rajninec

Vertikalizačné
polohovacie zariadenie
pomôže Dominikovi
samostatne stáť

SPD13_0
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Jasmínka
Kordošová

Doplnky k špeciálnemu
kočíku, aby čo najviac
vyhovoval Jasminkiným
potrebám

SPD13_0
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Ivanka Bučeková

Potrebné rehabilitácie
pre usmievavú Ivanku

Päťročná Hanka z Jaslovských Bohuníc je predčasne
narodené dieťa. Aby sa mohla aj napriek detskej
mozgovej obrne hýbať čoraz samostatnejšie,
potrebuje pravidelne rehabilitovať. V Srdci pre deti
sme jej zaplatením jedného rehabilitačného pobytu k
samostatnosti pomohli v roku 2012. Vďaka tomuto
pobytu už dokáže chodiť za pomoci barličiek! Tento
úspech si musela vydrieť náročnými cvičeniami, no
naďalej bojuje a chce absolvovať ďalší rehabilitačný
pobyt. (ak)
16-ročný Janík z Giraltoviec už od narodenia podstúpil
tri operácie srdiečka. K problémom so srdcom sa
pridružili i psychické a fyzické problémy, no napriek
tomu je šikovný chlapec a žiak ôsmeho ročníka
základnej školy. Spolu so svojou matkou absolvuje
ročne množstvo vyšetrení vo Svidníku, Košiciach aj
Bratislave. Veľmi by im pri cestovaní pomohlo auto.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny im príspevok
neschválil, a tak hľadajú pomoc v Srdci pre deti. (ak)
Nelka je dvojročné dievčatko s diagnózou spinálna
svalová atrofia. Momentálne býva v Rimavskej Sobote
v bytovom dome bez výťahu, preto boli jej rodičia
nútení kúpiť rodinný domček. Nelka je 24 hodín denne
napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, nesedí, nechodí,
neudrží hlavičku. Milujúci rodičia chcú v novom dome
zabezpečiť prostredie pre čo najlepšiu manipuláciu s
vážne chorou dcérkou. (ak)
Súrodenci Vladko a Damianko sa narodili predčasne s
váhou len 500 gramov a bola im diagnostikovaná
detská mozgová obrna. Vladko mal aj veľké problémy
s dýchaním, preto bol 6 mesiacov od narodenia
pripojený na umelú ventiláciu. To si najviac odniesli
očká, má strabizmus a poškodenie zraku. Jeho braček
Damianko mal dvakrát zápal mozgových blán, sepsy a
pred rokom mu zistili hydrocefalus. Lekár bračekom
odporučil intenzívne rehabilitácie, ale poisťovňa ich
prepláca len dvakrát do roka. (ah)
Osemročný Domik je v opatere u svojich starých
rodičov, pretože mu mamička pred štyrmi rokmi
zomrela. Keď mal polroka, diagnostikovali mu detskú
mozgovú obrnu. Má postihnuté dolné končatiny a
chodiť dokáže jedine pomocou opory. Od stanovenia
diagnózy denne intenzívne rehabilitoval Vojtovou
metódou a absolvoval rôzne rehabilitačné pobyty. Pri
poslednom rehabilitačnom pobyte mu lekár aj
terapeut odporučili zaobstarať vertikalizačné
polohovacie zariadenie. Starí rodičia ho ale vnúčikovi
pre nedostatok financií kúpiť nemôžu. (ah)
Jasmínka pochádza z malej obce pri Banskej Bystrici.
Má zdravotné problémy, spomalený vývin, nevie sama
sedieť... Jej rodičia sa veľmi snažia urobiť všetko pre
svoju dcérku, no jej zdravotný stav si vyžaduje
množstvo financií. Pre svoju dcérku sa rozhodli
zakúpiť lacnejší použitý kočík, ktorý na Slovensku nie
je preplácaný poisťovňami, no stále im k nemu
chýbajú potrebné doplnky. (ak)
Takmer trojročnej Ivanke z Haliče sa na svet príliš
nechcelo. Nielenže sa narodila po termíne, ale pri
pôrode bola aj pridusená, čo na nej zanechalo
následky. Aj napriek pravidelným cvičeniam stále
výrazne zaostáva vo vývine. Jej rodičia sa však
nevzdávajú a veria, že sa vďaka nim raz ich jediná

2 500,00 €

3 300,00 €

1 427,00 €

1 000,00 €

1 289,57 €

346,52 €

2 500,00 €
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dcérka postaví na nôžky.
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45

Alica Petríková

Alicka pôjde na
rehabilitácie v novom
kočíku

SPD13_0
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Kristína Anna
Halabrínová

Kristínke autom
uľahčíme prevoz do
špeciálnej škôlky
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Hanka Kukučková

Rozvoj reči u malej
Hanky podporia
pohybové aktivity a
odborná stimulácia
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Tomáš Urík

Vďaka rehabilitáciám má
Tomáško nádej uniknúť
operácii

SPD13_0
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Charlotte Sepšiová

Charlottka si bude
pomocou biolampy liečiť
ručičku

Malá Alicka má od začiatku ťažký život. Ešte počas
maminej tehotnosti vyšetrenia odhalili vrodenú
vývojovú chybu tráviacej trubice. Preto 24 hodín po
narodení musela absolvovať život zachraňujúcu
operáciu. Teraz má Alicka 20 mesiacov a ťažké
poškodenie sluchu i zraku a stravu prijíma len tekutú.
Z tuhej stravy ju napína a nedokáže ju požuť. Jej
svalstvo stráca tonus a preto nedokáže sama sedieť
ani chodiť. Pri takomto ochorení sú veľmi dôležité
rehabilitácie a špeciálne cvičenia čo najskôr.
Vzhľadom k jej ochoreniu je veľmi potrebný aj
rehabilitačný kočík, ale do troch rokov nemá naň zo
zákona nárok. (ah)
Kristínka sa narodila predčasne a ťažký pôrod na nej
zanechal trvalé následky. Má detskú mozgovú obrnu,
hydrocefalus a epilepsiu. Už vo svojich troch rokoch
prekonala štyri závažné operácie mozgu, ktoré ale nie
sú posledné. Je na úrovni mesačného bábätka a
vyžaduje maximálnu opateru 24 hodín denne. Na
základe odporúčania neurológa začala Kristínka
navštevovať špeciálnu škôlku, kde dostáva
canisterapiu (liečebný účinok psa na človeka). Zmena
prostredia aj kolektív jej veľmi prospieva, ale
zariadenie je od bydliska veľmi ďaleko. Absolvovať
dlhé trasy je s ohľadom na Kristínkin zdravotný stav
bez použitia auta nemožné. Na kúpu auta však rodina
nemá potrebné finančné prostriedky. (ah)
Zvolenčanka Hanka trpí kvadruparetickou formou
detskej mozgovej obrny, ktorá postihuje všetky štyri
končatiny. K tejto primárnej diagnóze sa následne
pridružujú ďalšie súvisiace komplikácie, ako napríklad
skolióza či oneskorený vývin reči. Posmeliť Hanku v jej
prvých slovíčkach môže kvalitná odborná starostlivosť
opierajúca sa najmä o pohybové aktivity a potrebnú
stimuláciu dievčatka. Dôležitosť a pozitívny vplyv
pohybu - zlepšovania motoriky - na rozvoj reči a
správnej artikulácie potvrdzujú aj logopédi.
Odporúčajú preto trojročnému dievčatku
absolvovanie rekondično-regeneračného programu.
(jo)
Ako dôsledok neprimeraného postupu pri pôrode má
Tomáško diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu a
epilepsiu. Tomáško od šiestich mesiacov pravidelne
absolvoval rôzne liečebné a rehabilitačné pobyty. Po
tomto úsilí sa podarilo, aby vo veku dvoch rokov a 8
mesiacov začal chodiť. Ako Tomáš rastie, skrátila sa
mu aj achilovka na pravej nohe, čo môže znamenať
operáciu. Tej sa však snažia vyhnúť a chceli by
absolvovať intenzívny rehabilitačný pobyt, ktorý žiaľ
zdravotná poisťovňa neuhrádza. S pobytom majú
veľmi dobré skúsenosti, kde po ňom zaznamenali
viditeľné zlepšenie chôdze a tiež uvoľnenie
stuhnutých končatín. (ah)
Ročná Charlottka má popôrodnú parézu plexus
brachialis, čiže ochrnutie ľavej hornej končatiny. Od
narodenia cvičí Vojtovou metódou tri- až štyrikrát
denne a dochádza na rehabilitácie do nemocnice. No
jej rúčka nie je taká dokonalá ako pravá. Rodičia chcú
dcérke dať tú najadekvátnejšiu liečbu na zmiernenie a
zlepšenie jej stavu. Využívanie biolampy po cvičení by

5 079,70 €

4 300,00 €

1 200,00 €

2 500,00 €

504,00 €
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Tomáško Hulina

Tomáška delí už len
kúsoček od
samostatnejšieho života
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Adamko Štrbo

Novými oknami
odstránime plesne, ktoré
sú pre Adamka
nebezpečné
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Laura Katriňáková

V novej kúpelni budú
môcť Lauru umývať
ľahšie
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Tomáško Kupec

S rehabilitáciami bude
Tomáško bližšie k cieľu
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Tomáško Martvoň

Tomáško bude
posilňovať svalstvo s
Motomedom

preto pozitívne pôsobilo na Charlottkinu postihnutú
ruku, ale pre nedostatok financií si ju nemôžu dovoliť.
(ah)
Kniha Tomáškovho života sa začala písať v auguste
2010, kedy prišiel na svet k svojim rodičom a
staršiemu bračekovi Dávidkovi (4). Jeho zdravotný
stav sa začal komplikovať hneď po narodení, neskôr
mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu a
strabizmus. Tento večne usmiaty chlapček už za svoj
krátky život absolvoval rehabilitácie a terapie v
hodnote tisícok eur, no pocity rodičov, keď vidia
pokroky synčeka sú neopísateľné. V rehabilitáciách
chcú pokračovať, ale finančne náročnú liečbu už viac
nevládzu hradiť z vlastného rozpočtu. (ak)
Adamko má iba 11 rokov, ale na minulé roky nemá
pekné spomienky. Keď sa jeho rovesníci hrali, on bol v
nemocnici, kde ho lekári liečili na akútnu
lymfoblastickú leukémiu. Po ročnej intenzívnej liečbe
chemoterapiou a rádioterapiou a udržiavacej liečbe v
domácom prostredí sa dosiahla remisia ochorenia.
Rodičia boli veľmi šťastní, že po rokoch utrpenia sa
chlapec pomaly zotavuje. Adamko je síce doma, ale
majú staré okná, cez ktoré zateká, nedajú sa poriadne
zavrieť a okolo rohov plesnivie stena. A práve plesne
sú pri Adamkovej oslabenej imunite veľmi
nebezpečné a spôsobujú mu časté kašle, nádchy.
Preto by potrebovali nové okná, na ktoré ale nemajú
dostatok finančných prostriedkov. (ah)
Choroby malej Laury sa začali prejavovať už vo veku
jedného roka. Dostala epileptický záchvat a po ďalšom
odbornom vyšetrení prišiel pre rodičov šok. Laure
bola diagnostikovaná detská mozgová obrna, ktorá sa
postupom veku vyvinula do ťažkého štádia. Je
imobilná, nekomunikuje, plienkovaná a papá iba
mixovanú stravu. Je plne odkázaná na celodennú
starostlivosť rodičov. S pribúdajúci vekom a
hmotnosťou Laury začínajú rodičom vážne problémy s
jej hygienou. Potrebujú rekonštrukciu kúpeľne, aby
zabezpečili potreby chorého dievčatka. (ah)
Tomáška a jeho dvojča Miloška už v Srdci pre deti
poznáme z minulého roka. Chlapci v dôsledku
predčasného narodenia prekonali krvácanie do
mozgu. Miloško zostal bez následkov, ale Tomáškovi
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Následkom
toho sa mu zablokovali pohybové dráhy a zaostáva v
pohybovom vývine. Preto sme Tomáškovi minulý rok
pomohli absolvovať rehabilitačný pobyt, pretože ako
hovorí jeho mama, „cvičenie pre môjho syna je jediný
a účinný liek“. (ah)
Tomáško z Námestova má iba 12 rokov a je vážne
telesne postihnutý. V roku 2009 mu diagnostikovali
zhubný nádor na miechovom kanáli. Podrobil sa trom
operačným zákrokom a nádor bol úspešne
odstránený. Život zachraňujúce operačné zákroky ale
nezostali bez následkov a Tomáško zostal pripútaný
na invalidný vozík. Aj napriek tomu s pomocou rodičov
navštevuje základnú školu. Sprevádzajú ho pravidelne
na rehabilitácie a snažia sa o jeho zaradenie do
normálneho života. Predpokladom je aj používanie
špeciálneho prístroja, ktorý precvičuje a posilňuje
svalstvo dolných končatín. Jeho kúpa je finančne
veľmi náročná a rodičia si ju nemôžu dovoliť. (ah)
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Jožko Lendacký

Auto môže Jožkovi s
vážnou diagnózou
zachrániť život
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Vladko Slamka

Vladko pokrokmi
prekvapuje mamičku i
lekárov

SPD13_0
58

Vladko Peták

Odstránením azbestu
vytvoríme
onkologickému
pacientovi zdravší
domov
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Lenka Hnidzíková

Lenku budú jej starí
rodičia voziť v
špeciálnom kočíku
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Martinko Kubíni

Kvalitu Martinkovho
života ovplyvňuje
rehabilitácia
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Timea Tomčáková

Timejka získa kontrolu
nad neposlušnými
nožičkami

"Sme rodina ako každá iná, ibaže s trošku menej
šťastným osudom," napísala nám v úvode žiadosti o
pomoc matka troch detí, pani Jana Lendacká. Život sa
s ňou nemaznal. Pred pätnástimi rokmi priviedla na
svet syna s detskou mozgovou obrnou a v súčasnosti
sa jej mladší syn trápi s rakovinou kostí. Ich život sa po
Jožkovom ochorení zmenil o 180 stupňov. "Doteraz
sme sa bez auta zaobišli, no po tom, čo sa synovi
zhoršil zdravotný stav, je nevyhnutnosťou," hovorí
Jožkova mama. (ak)
Po dlhom a ťažkom pôrode pani Kelecsenyiovej prišiel
na svet jej jediný synček Vladko. Radosť z
prvorodeného syna žiaľ netrvala dlho. Už po mesiaci
zistili, že malý chlapec má vrodenú vývinovú chybu a
hypotonický syndróm (menšie svalové napätie).
Postupne sa k zlému zdravotnému stavu pridružili aj
ďalšie diagnózy - epilepsia, detská mozgová obrna a
atrofia očného nervu. Lekári nedávali Vladkovi veľké
nádeje, no zabojoval a presvedčil ich o opaku. Dnes
vďaka rehabilitáciám dokáže sedieť, plaziť sa a otočiť
sa. (ak)
Onkologický pacient Vladko žije v malej dedinke Svätý
Anton v banskoštiavnickom okrese. Spolu so svojimi
rodičmi býva v starom dome, ktorý je obložený
azbestovými doskami. Práve ten trápi rodinu najviac.
O jeho odstránenie sa môže postarať iba firma, a tá si
pýta sumu, ktorú si rodina nedokáže našetriť. Ťažko
chorý Vladko je tak vystavený veľkému riziku
zhoršenia zdravotného stavu. (ak)
Lenka prišla na svet veľmi predčasne po tom, čo jej
mamička začala v umelom spánku prehrávať boj s
ťažkou formou chrípky. Na svet prišla cisárskym rezom
v 26. týždni tehotenstva, krátko nato jej mamička žiaľ
zaspala navždy. Lenkin predčasný príchod na svet
navyše poznačila detská mozgová obrna, choré
srdiečko aj slabý zrak. Starí rodičia sa o vnučku preto
museli vedieť postarať ešte lepšie. Jedným z ich
veľkých úspechov je, že sa trojročná Lenka dokáže
posadiť. V Srdci pre deti im pomôžeme s kúpou
špeciálne upraveného kočíka. (jo)
Ťažký štart do života mal aj Martinko z Brezna. Skoro
trojročný chlapec trpel od prvých chvíľ epileptickými
záchvatmi, ktoré nedokázali utlmiť ani lieky. Teplo
domova pocítil až po takmer dvojmesačnej
hospitalizácii. V súčasnosti je pre nepriaznivý stav
sledovaný viacerými odborníkmi – fyzioterapeutmi,
tyflopédkou, logopedičkou, neurologičkou a pod.
Keďže možnosti liečby sú v malom meste na
Horehroní obmedzené, musia za procedúrami
cestovať. Kombináciu vhodných metód im ponúka
súkromné zariadenie v Prešove, na ktoré žiaľ
neprispieva poisťovňa. (ak)
Malá Timejka sa na svet vypýtala skôr a svojich
rodičov potešila ako vianočný darček. Na trojročnom
slniečku však predčasné narodenie zanechalo patričné
stopy. Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu v
kvadruparetickej forme s prevahou na pravú stranu. K
samostatnej chôdzi potrebuje ešte veľa rehabilitovať a
posilňovať svaly bruška a chrbtice. (ak)

4 000,00 €

2 500,00 €

5 000,00 €

1 047,54 €

1 760,00 €

2 500,00 €
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Tamarka
Prístavková

Pravidelné rehabilitácie
zabránia zhoršeniu
Tamarkinej diagnózy
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Miško Brádnanský

Statočný Miško sa
napriek vážnej chorobe
usmieva
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Miško Bugan

Rehabilitácie pomôžu
zlepšiť Miškovo zdravie
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Martin, Ondrej a
Jakub Bačoví

Deti budú môcť bývať v
byte a pokračovať v
rehabilitáciách aj naďalej
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Ľubomír Radič

Aj Ľubomír sa už okúpe v
kúpeľni
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Ferko Štec

Práčka ušetrí rodičom
chorého Ferka čas aj
energiu

Intenzívna rehabilitácia prospieva aj predčasne
narodenej Tamarke. Trojročné dievčatko trpí detskou
mozgovou obrnou - spastickou kvadruparézou, preto
je pre lepší vývin absolvovanie terapií a cvičení
nevyhnutnosťou. Rehabilitácie, ktoré ju najviac
posúvajú dopredu, nie sú hradené zdravotnými
poisťovňami, a tak rodičia, ktorí sa okrem Tamarky
starajú ešte o jednu dcérku, musia hľadať rôzne formy
spolufinancovania. (ak)
Miško sa narodil predčasne už v 27. týždni
tehotenstva a vážil len 900 gramov. Jeho stav je vážny.
Do svojich troch rokoch už absolvoval množstvo
operácií, ktoré mu mali zlepšiť alebo udržať život. So
svojím údelom bojuje statočne, no žiaľ, nikdy nebude
ako zdravé detičky. Lekári nečakajú po absolvovaní
rehabilitácií veľké pokroky, no pre jeho mamičku bude
zázrakom aj to, keď sa sám posadí. (ak)
Malý Miško, žiaľ, nie je ako jeho rovesníci. Problémy v
zdravotnom stave u neho nastali pri samotnom
narodení. Bol vážne pridusený, čo spustilo všetky
následky, ktoré ho sprevádzajú. Zdravie dvojročného
chlapca však nemusí byť natrvalo stratené. Vo vývine
mu veľmi pomáhajú rehabilitácie v súkromnom
centre, ktoré mu Srdce pre deti zaplatí. (ak)
Dvojičky Jakub a Ondrej sa narodili predčasne s ťažkou
diagnózou - detská mozgová obrna v kvadruparetickej
forme a sú plne odkázaní na starostlivosť matky a
starších bratov. Od narodenia absolvujú špeciálne
rehabilitačné cvičenia vrátane Vojtovej metódy.
Ondrej je odkázaný na invalidný vozík, Jakub je však
úplne imobilný, odkázaný na lôžko. Starostlivosť o
hendikepované deti je finančne veľmi náročná a
obmedzuje aj možnosť zamestnania matky, ktorá sa o
rodinu stará sama. Bývajú v prenajatom byte, ale nie
sú schopní uhrádzať pravidelne nájomné a preto
ďalšia existencia v byte je ohrozená. V rodinnom
rozpočte tiež chýbajú prostriedky na rehabilitácie
chlapcov, prípadne kúpeľnú liečbu. (ah)
Pätnásťročný Ľubomír prekonal detskú mozgovú
obrnu. Jeho zdravotný stav vyžaduje, aby bol pod
neustálym dozorom a keďže je veľmi fixovaný na
mamu, potrebuje jej celodennú starostlivosť. Spolu s
bratom a rodičmi bývajú v skromných podmienkach v
dome, ktorý bol roky bez funkčnej kúpeľne. V
minulom roku sa im podarilo svojpomocne vybudovať
vodovod, ale potrebovali by zrekonštruovať kúpeľňu a
vybaviť ju aj bojlerom na pevné palivo. Bojler by
rodine veľmi pomohol v starostlivosti o chorého syna
a zlepšil by kvalitu jeho života v tom zmysle, že by sa
mohol aj kúpať a nie iba umývať, čo je vzhľadom na
jeho pohybové obmedzenie nedostatočné. (ah)
Ferko je mladý chlapec plný elánu. Vždy bol veselý,
spoločenský a dobre sa učil. V roku 2012 začal
pociťovať silné bolesti pravého bedra a výrazne
schudol. Po viacerých vyšetreniach mu zistili Ewingov
sarkóm - rakovinu kostí. Ide o veľmi vzácne a vážne
ochorenie, ktoré prevrátilo život 8-člennej rodiny
naruby. Ferkova liečba je veľmi finančne náročná,
preto rodine pomôžeme aspoň so zakúpením práčky.
Stará automatická práčka sa im pokazila, a tak je
matka šiestich detí nútená prať bielizeň ručne. (ak)

2 500,00 €
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5 576,40 €

999,94 €

229,99 €
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Natália Piskorová

Natálku podporíme
druhým rehabilitačným
pobytom

SPD13_0
69

Marko Šambronský

Marko sa teší na
rehabilitáciu, ktorá ho
posunie o krok vpred
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Matúš Lepiš

Matúšov život zmenil
nešťastný skok do vody
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Lukas Pavol Takáč

Tablet podporí
všestranný rozvoj
malého autistu
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Lilianka Barteková

Lilianke na jeden rok
preplatíme obľúbené
masáže a plávanie
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Riško Goral

Rekonštrukcia kúpeľne
pre chorého Riška

S malou Natálkou sme sa v Srdci pre deti spoznali už
minulý rok. Natálka sa narodila s detskou mozgovou
obrnou, má spomalenú motoriku, slabý vývin reči a
znížený svalový tonus. Preto sme Natálke pomohli
absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý jej veľmi
pomohol. Odborné rehabilitácie ju posúvajú dopredu,
no stále nechodí a nie je samostatná. Keďže rodičia si
prajú pre svoju dcérku urobiť maximum, chceli by jej
odborné rehabilitácie umožniť znova. Ale preto, že v
rodine pracuje len Natálkin otec, nemajú na tento
pobyt dostatok finančných prostriedkov. (ah)
Triapolročný Marko sa narodil s rozsiahlou malatickou
devastáciou pravej mozgovej hemisféry, čo spôsobilo
jeho nehybnosť ľavej hornej a dolnej končatiny. Ale
Marko sa nevzdáva a nechce sa zmieriť s tým, že svoju
druhú polovicu tela nemôže používať. Jeho
húževnatosť a snaha rodičov mu v tom pomôcť,
urobili divy. Absolvoval množstvo rehabilitácií a
pobytov, ktoré ho zakaždým posunuli dopredu.
„Každý pohyb, ktorý dnes vie je vďaka jeho úsiliu,
chuti do života, ochoty spolupráce so mnou a s
dohľadom odborníkov" hovorí jeho mama. (ah)
Až do augusta 2011 žil Matúš zo Štiavnika bežný život
ako jeho rovesníci. Chodil do školy a trápili ho bežné
problémy 13-ročných chlapcov. Zlom v jeho živote
nastal 26. augusta 2011. Na tento letný deň tak ľahko
nezabudne ani on, ani jeho príbuzní a kamaráti. Po
skoku do vody utrpel vážne poranenia krčnej chrbtice,
ktorého následky si nesie dodnes. Vrátil sa o pár rokov
dozadu a za pomoci odborníkov a rodičov sa učí opäť
chodiť. (ak)
Štvorročný Lukasko má diagnostikovaných viacero
porúch – autizmus, poruchy správania a komunikácie,
ťažkú úzkostnú poruchu, organické poškodenie
mozgu... Po tom, čo sa o malého chlapca nedokázali
postarať jeho biologická rodina, sa ho ujali pestúnski
rodičia Magátovci z Pezinka. Napriek špecifickým
prejavom správania a ťažkým poruchám mu dávajú
množstvo lásky a špeciálnej starostlivosti. S vývojom
technológie prišli na trh aj technické pomôcky, ktoré
však nie sú na Slovensku preplácané zdravotnou
poisťovňou ani Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny. Práve vďaka nim sa môže rozvíjať Lukaskova
jemná motorika, grafomotika, reč, schopnosť
samostatného riešenia úloh a pod. (ak)
Štvorročná Banskobystričanka Lilianka trpí detskou
mozgovou obrnou a autizmom, no napriek svojim
diagnózam je veselé dievčatko. Spolu so svojou
mamičkou, ktorá sa o ňu stará sama, navštevuje rôzne
rehabilitácie a cvičenia. Podľa slov matky má Liliana
masáže a plávanie veľmi rada, no trápi ju, že ich pre
nedostatok financií nemôže zabezpečiť v dostatočnej
miere. (ak)
Riško pochádza zo Žiaru nad Hronom, kde navštevuje
siedmy ročník špeciálnej základnej školy. Na rozdiel od
svojich rovesníkov však chodí iba na jednu vyučovaciu
hodinu denne. Môžu za to diagnostikované poruchy
správania a emocionality, psychiatrické poruchy i
mentálne postihnutie. Jeho matka, pani Simona
Mislovičová, sa po rozvode stará o Riška sama. Každý
deň sa usiluje o to, aby mu nič nechýbalo, no sú veci,
ktoré mu z nízkeho príjmu nedokáže zabezpečiť.
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545,33 €
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2 044,24 €
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Jednou z nich je aj rekonštrukcia kúpeľne, ktorá by
veľmi pomohla pri hygiene a starostlivosti o chorého
syna. (ak)
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Milan Ďurkovič

Spolu s odborníkmi sa
Milanko pokúsi
"prekabátiť" svoju
pohyblivosť
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Alex Firta

Alexko má nádej, že sa
po rehabilitáciách posadí
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Paľko Kupec

Vrodený hydrocefalus
Paľkovi nedovoľuje
cestovať verejnou
dopravou

SPD13_0
78

Alžbetka Slovenská

Alžbetkinu rúčku
pomôžu rozhýbať
rehabilitácie
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Matúš Mathia

Napätie Matúškových
svalov zníži nová
rehabilitačná metóda

Milanko sa narodil po deviatich rokoch manželstva
ako vytúžené dieťa. Na svet prišiel ale predčasne, čo
nezostalo bez následkov. Bola mu diagnostikovaná
detská mozgová obrna s postihom všetkých štyroch
končatín. Od začiatku rehabilitoval Vojtovou metódou
a absolvoval viacero liečebných pobytov a
podporných terapií. Teraz má šestnásť rokov a jeho
zdravotný stav sa výrazne zhoršil. Rodičia sa preto
snažia nájsť vhodný spôsob rehabilitácií, ktoré by jeho
pohyblivosť dokázali zlepšiť. Dúfajú, že sa mu to vďaka
intenzívnemu rehabilitačnému pobytu podarí.
Vzhľadom k tomu, že domácnosť finančne
zabezpečuje len jeden člen rodiny, finančné možnosti
sú preto obmedzené. (ah)
S Alexkom a jeho príbehom sme sa stretli v Srdci pre
deti minulý rok. Alexko sa narodil predčasne po
komplikáciách v tehotenstve s diagnózou detská
mozgová obrna. Má dva a pol roka a stále nevie
samostatne sedieť. Preto sme Alexkovi pomohli
absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý mu veľmi
prospel a celé držanie tela je už oveľa lepšie. Jeho
zdravotný stav je ale vážny a vyžaduje dlhodobú
komplexnú rehabilitačnú starostlivosť. Mama hovorí:
„Potrebujeme ho dostať do sedu, do lezenia a potom,
aby nám začal chodiť, ale o tomto len snívame.
Veríme, že to raz príde“. (ah)
Paľko (1) sa narodil do rodiny Kupcovej v poradí ako
siedme dieťatko. Po jeho príchode na svet však
nezavládla radosť, ale stres a strach. Paľko sa narodil s
hydrocefalom. Jeho staršia sestra Laura (2,5) má
diagnostikovanú spastickú kvadruparézu dolných
končatín, preto sa ich rodičia obávali ako náročnú
starostlivosť o dve postihnuté deti zvládnu. Žijú v
skromných podmienkach, no svojim deťom sa snažia
dať vždy čo potrebujú. Ich finančná situácia však nie je
veľmi dobrá. 10-členná rodina žije iba z jedného platu
a rodičovského príspevku. Na auto, ktoré nutne
potrebujú, si žiaľ nedokážu našetriť. (ak)
S veselou Alžbetkou sme sa už v Srdci pre deti stretli v
roku 2012. Jej chorú rúčku sme pomohli liečiť
zakúpenou biolampou a rehabilitačným pobytom.
Práve spomínané rehabilitácie jej veľmi pomohli,
preto by ich chceli znova opakovať . Podľa slov lekárov
má dievčatko s parézou pravej rúčky nádej urobiť
veľké pokroky. „Pre Alžbetku je veľká výzva, že sa jej
zdravotný stav dá zlepšiť. Žiaľ, pre nás sú veľkým
problémom financie, nakoľko tento rehabilitačný
pobyt nie je financovaný zdravotnými poisťovňami,"
hovorí Alžbetkina mama, pani Lucia Slovenská. (ak)
Po dlhých jedenástich rokoch čakania sa manželia
Mathiovci dočkali vytúženého syna. Matúško sa však
na svet príliš poponáhľal, čo na jeho zdravotnom stave
zanechalo následky. Podľa slov lekárov nemusel
komplikovaný pôrod vôbec prežiť, no Matúš zabojoval
a dnes má už tri roky. Dôsledky detskej mozgovej
obrny sa snažia odstrániť rehabilitáciami a
vyšetreniami na Slovensku i v zahraničí, čo rodinu stojí
veľa peňazí. Účinné rehabilitácie sa im podarilo nájsť v
súkromnom prešovskom centre. Výhodou centra sú

2 980,00 €

2 500,00 €

4 000,00 €

2 500,00 €

2 700,00 €
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nielen výborne výsledky, ale i dobrá dostupnosť pre
rodinu. Trápi ich jedine fakt, že rehabilitačné pobyty v
spomínanom centre neprepláca poisťovňa. (ak)
SPD13_0
80

Branislav Brza

Rehabilitáciami sa
Branko posunie bližšie
do sveta zdravých detí

SPD13_0
81

Peťko Oravec

Autista Peťko si
zdokonalí reč a precvičí
svaly

SPD13_0
82

Nina Kalmancaiová

Po rehabilitáciách môže
Ninka samostatne sedieť

SPD13_0
83

Tamarka
Kučeráková

S rehabilitáciami bude
Tamarka bližšie k
samostatnosti

SPD13_0
84

Miško Dubovec

Do obľúbeného centra sa
už Miško odvezie v novej
autosedačke

Keď mal Branko tri mesiace jeho doktorka si všimla, že
niečo nie je v poriadku. Poslala ho na neurológiu, kde
mu bola stanovená diagnóza hypotonický syndróm,
mikrocefália a neskôr aj metabolická porucha. Začali
sa rehabilitácie. Už po prvom pobyte videli veľké
zmeny. Branko sa začal menej báť, menej slintal, bol
stabilnejší, naučil sa vstať zo sedu a nastalo spevnenie
svalstva celého tela. Rodičia sa veľmi potešili, keď
spravil svoje prvé samostatné kroky, ktoré každým
dňom zdokonaľuje. Napriek tomu, že Branko robí
výrazné pokroky, treba ho stimulovať aj naďalej.
Keďže v rodine zarába len otec, na rehabilitačný pobyt
nemajú potrebné finančné prostriedky. (ah)
Predčasné narodenie zanechalo následky aj na
päťročnom Peťkovi Oravcovi z Prešova. Lekári mu
diagnostikovali detský autizmus. V súčasnosti celkovo
zaostáva vo vývine, nerozpráva a má problémy s
jemnou i hrubou motorikou. Malý autista, ktorý má
navyše aj zvýšené svalové napätie dolných končatín, si
vyžaduje špecifický prístup a veľa trpezlivosti.
Poisťovňa mu preplatenie pobytu odmietla preplatiť,
preto rodiča musia hľadať náhradné riešenie. (ak)
Ninka z Nitrianskeho kraja prišla na svet predčasne v
33. týždni. V dôsledku toho jej bola diagnostikovaná
detská mozgová obrna - zmiešaná kvadruparéza.
Zaostávala vo vývine, preto s ňou od malička cvičili
Vojtovou metódou. Okrem toho pravidelne
navštevuje odborné rehabilitačné zariadenia, po
ktorých robí pokroky. Po týchto pobytoch je Ninka
vnímavejšia, živšia, viac rozpráva, ale zatiaľ sedí len s
oporou. Rodičia chcú pre svoju dcérku len to najlepšie
a preto si prajú, aby mohla v rehabilitáciách
pokračovať aj naďalej. Keďže sú ale finančne veľmi
náročné, na ďalšie už rodina nemá potrebné finančné
prostriedky. (ah)
Usmievavá okatá Tamarka prišla na svet s viacerými
komplikáciami. Narodila sa s prekonaným CMV
vírusom, 90% percepčnou poruchou sluchu a
spastickou kvadruparézou s prevažným postihom
dolných končatín. Aby sa zlepšila jej pohyblivosť,
pravidelne s ňou rodičia cvičia a chodia na
rehabilitácie. Rehabilitačné pobyty Tamarke veľmi
pomohli a posunuli ju vpred. Predtým bola ležiaca, ale
teraz vie už aj sedieť. Zlepšila sa aj jemná motorika,
lepšie sa vie hrať s hračkami a viac sa pohybuje.
Keďže sú tieto odborné rehabilitačné pobyty finančne
veľmi náročné, nemôžu si ich dovoliť. (ah)
Miško je 13-ročný chlapec z Bratislavy. Trpí detskou
mozgovou obrnou v kvadruparetickej forme a
mentálnym postihnutím. Milujúci rodičia sa snažia
urobiť všetko pre blaho svojho najstaršieho syna, no
nie vždy je to jednoduché. Trápia ich najviac vysoké
ceny za špeciálne pomôcky, bez ktorých sa Miško
často nezaobíde. Momentálne súrne potrebujú novú
autosedačku, v ktorej budú chlapca prepravovať na
vyšetrenia i do domova sociálnych služieb, ktorý tak
rád navštevuje. (ak)
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Petra Olešnaníková

Po rehabilitáciách sa
Peťka naučí lepšie udržať
rovnováhu

SPD13_0
86

Paťka Zupková

Paťke umožníme stáť na
vlastných nohách

SPD13_0
87

Patrik Kobida

Vďaka špeciálnemu
vozíku Paťko predíde
problémom s chrbticou

SPD13_0
88

Miroslava
Bednáriková

Mirka pôjde do školy v
novom kočíku

SPD13_0
89

Katka Burianeková

Bezpečnejšie bývanie pre
chorú Katku

Peťka sa narodila s rázštepom chrbtice a za svoj život
už stihla podstúpiť viacero operácií. Ľavú nožičku jej
operovali štyrikrát a pravú dvakrát. Po nich síce robí
pokroky, no stále má problémy s chôdzou. Mamička je
zdravotná sestra a zaujíma sa o všetky možnosti
liečby, aby dcérke čo najviac pomohla. Pre zlepšenie
jej pohyblivosti s ňou od malička pravidelne cvičia a
absolvovali aj množstvo rehabilitácií v štátnych
zariadeniach. Peťka by potrebovala intenzívny
rehabilitačný pobyt, na ktorý ale nemajú dostatok
financií. Ten by jej pomohol hlavne k pohybu dolných
končatín vzhľadom k tomu, že nedokáže udržať
rovnováhu. (ah)
Deťom s telesným postihnutím pomáha v oblasti
mobility vertikalizačné zariadenie. Jednou z nich, je aj
štrnásťročná Paťka z Novej Bane. V dôsledku detskej
mozgovej obrny je imobilná, plne odkázaná na
invalidný vozík. Častým sedením a ležaním sa na jej
telíčku vytvárajú dekubity. Zabrániť im chcú rodičia
zakúpením spomínaného vertikalizačného zariadenia,
vďaka ktorému bude ich dcérka samostatnejšia a
polepší sa jej aj po zdravotnej stránke. (ak)
16-ročný Patrik s detskou mozgovou obrnou je
šikovný a bystrý chlapec. Navštevuje špeciálnu
základnú školu a rád chodí na výlety. Rodičia
vynakladajú maximálne úsilie pre blaho svojho syna,
no rodinný rozpočet im nedovoľuje pokryť všetky
Patrikove potreby. Srdce pre deti rodine Kobidovej
pomohlo v roku 2012 s bezbariérovou úpravou dvora.
Momentálne súrne potrebujú nový invalidný vozík.
Zdravotná poisťovňa im preplatenie zamietla, čím
rodinu dostala do zúfalej situácie. (ak)
Mirka je trinásťročné dievčatko s ťažkým telesným
postihnutím. Jedná sa o následky detskej mozgovej
obrny v kvadruparetickej forme, čo je postihnutie
všetkých štyroch končatín. Je imobilná a jej stav si
vyžaduje 24 hodinovú opateru. Mamička sa s láskou o
ňu stará už trinásty rok a preto sa nemôže zamestnať.
Z toho dôvodu je ich rodinný príjem veľmi nízky. Aby
mohla navštevovať školu, lekára, rehabilitácie a ďalšie
aktivity, Mirka by veľmi potrebovala špeciálny kočík.
Kočík, ktorý doteraz používala je už malý a
opotrebovaný. Na uvedený kočík zdravotná poisťovňa
prispieva len veľmi malou čiastkou a na vysoký
doplatok rodina nemá dostatok financií. (ah)
Katka z Čierneho Balogu trpí od narodenia ťažkou
formou detskej mozgovej obrny, ktorá postihuje
všetky štyri končatiny. Práve preto je odkázaná na
úplnú starostlivosť svojich milujúcich rodičov aj v
takom vysokom veku. Obaja Katkini rodičia nepracujú
- otec Stanislav má vážne zdravotné problémy a pani
Iveta, matka trinásťročnej slečny, venuje všetok svoj
čas domácnosti a starostlivosti o chorú Katku. Rodinný
rozpočet im popri všetkých výdavkoch nedovoľuje
robiť rozsiahlejšie rekonštrukcie v dome, ktoré sú však
už viac než potrebné. (ak)
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90

Matúško Breznický

Matúško verí, že vďaka
cvičeniam bude chodiť
bez pomoci

SPD13_0
91

Sebastiánko
Hadžala

Sebastiánkove pokroky
dávajú jeho rodičom
veľkú nádej

SPD13_0
92

Henrieta Kónyová

Onkopacientka Henika
bude mať útulnejšiu izbu

SPD13_0
93

Robert Ondrička

Robko bude
samostatnejší, ak bude
pokračovať v
rehabilitáciách

SPD13_0
94

Šimonko Samardák

Šimonkovi umožníme
dopravu autom

S Matúškom sme sa spoznali v Srdci pre deti už minulý
rok. Po narodení mu diagnostikovanú detskú mozgovú
obrnu – spastickú kvadruparézu. Matúško má za
sebou už viaceré operácie a navštevoval rôzne
rehabilitačné zariadenia. V súčasnosti je žiakom 5.
ročníka základne školy, chodí do triedy so zdravými
deťmi a dosahuje veľmi dobré výsledky. Má veľa
kamarátov, no najviac energie mu dodáva hokej – je
veľkým fanúšikom Dukly Trenčín. Rodičia sú šťastní, že
po rokoch tvrdej driny dokáže Matúško prejsť zopár
krokov s pomocou barlí, bez invalidného vozíka. Sú si
ale vedomí, že Matúškov zdravotný stav sa bude
zlepšovať len vtedy, ak mu cvičenia zabezpečia
pravidelne. (ah)
Sebastiánko prišiel na svet po ťažkom pôrode o dva
mesiace skôr než bolo plánované. Bojuje s následkami
detskej mozgovej obrny, nesedí, nechodí, neplazí sa.
Po absolvovaných rehabilitáciách robí malé pokroky,
ktoré dávajú rodičom nádej, že ich jediný synček raz
bude behať ako rovesníci. Chceli by vyskúšať aj
odporúčané rehabilitácie v súkromnom piešťanskom
centre, kde sa dvojročnému šibalovi bude venovať tím
odborníkov. (ak)
Kráľ mal tri dcéry... Takto sa začínajú mnohé
rozprávky. Pán Tibor Kónya je tiež hrdým otcom troch
dcér. Najmladšia Henika je kučeravá slečna s
prenikavým pohľadom. Z každodennej reality ju, ako
aj celú rodinu, vytrhla krutá diagnóza: Zhubný nádor
na vaječníku. Absolvovala tri chemoterapie a zatiaľ sa
zdá, že zákernú chorobu porazila. Každý mesiac však
celá rodina tŕpne, či aj ďalšia kontrola dopadne dobre.
Veď problémov už má päťčlenná rodina aj tak dosť.
Obaja rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi a
okrem bežného chodu domácnosti musia zabezpečiť
aj lieky pre Heniku. Študentka má veľmi jednoducho
zariadenú izbu, v ktorej je navyše najmä v zime vlhko
a chladno. O pomoc požiadali nás. (kt)
Robkovi krátko po predčasnom narodení
diagnostikovali hydrocefalus a detskú mozgovú obrnu
v kvadruparetickej forme. Má ochrnuté dolné
končatiny a pravú ruku. Nechodí, pohybuje sa
špecifickým lezením a je schopný postaviť sa len s
oporou. Robko je komunikatívny, veselý a veľmi
spoločenský. Absolvoval už viacero rehabilitačných
pobytov, ktoré mu významne prospeli. Robko už
mobilizuje kĺby a upravuje sa mu aj úchopová
motorika pravej ruky, ktorú vôbec nepoužíval.
Uvoľňuje spastické svalstvo a za podpory inej osoby je
schopný vykonať aj náročnú fázu chôdze.
Rehabilitačné pobyty absolvovali na vlastné náklady a
keďže už vyčerpali všetky možnosti, ďalšie si už
nemôžu dovoliť. (ah)
Štyri a pol ročný Šimonko sa narodil ako úplne zdravý
chlapček. Po ťažkej infekčnej chorobe vo veku dvoch
rokov nastalo u neho multiorgánové zlyhanie a
poškodenie mozgu. Jeho diagnóza je spastická
kvadruparéza, epilepsia, má poškodené obličky a
prištítne telieska. Šimonko je vzhľadom na ťažký
zdravotný stav plne odkázaný na prepravu osobným
automobilom. Musí absolvovať veľa odborných
lekárskych vyšetrení u viacerých odborných lekárov.
Rodičia s ním tiež pravidelne cestujú do Olomouca na
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rehabilitácie. Ich staré auto už potrebám prepravy
Šimonka nevyhovuje a finančné pomery šesťčlennej
rodiny neumožňujú zakúpiť väčšie vhodnejšie vozidlo.
(ah)
SPD13_0
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Alex Ecker

S novým kočíkom sa Alex
dostane k lekárom i na
prechádzky

SPD13_0
96

Dávidko Libiak

Dávidka môžu zachrániť
od operácie len cvičenia

SPD13_0
97

Michal Záhradník

Autista Miško preklenie
pomocou iPadu
komunikačnú bariéru

SPD13_0
98

Matúš Galko

Matúšovi, školákovi s
DMO, prispejeme na
nové auto

SPD13_0
99

Adam Sojka

Adamko sa bude voziť v
špeciálnom kočíku

Problémy sprevádzajú Alexka po celý jeho krátky
život. Štvorročný chlapec prišiel na svet predčasne, čo
neostalo bez následkov. Ešte stále nesedí, nechodí,
nerozpráva... Diagnóza detská mozgová obrna. Tri
slová, ktoré otočili život jeho blízkych o 180 stupňov.
Alexkovej mamičke pomáha zdolávať prekážky
hodené do cesty nepriaznivým osudom jej priateľ a
chlapcova babička. Sú pre ňu obrovskou psychickou
oporou, pretože starostlivosť o takto chorého syna je
finančne aj psychicky náročná. (ak)
Dávidko prišiel na svet predčasne v 25. týždni
tehotenstva s pôrodnou váhou 580 gramov. Už v
inkubátore podstúpil laserovú operáciu očí, nakoľko
mu hrozila slepota. Nevyhol sa ani detskej mozgovej
obrne a vrodenej deformite hrudníka. Na pravej
strane nemá poriadne vyvinuté rebrá a na ľavých
rebrách sa mu robí priehlbina. Okrem toho ho
neustále trápia infekty a býva často chorý. Rodičia sú
napriek tomu šťastní, že Dávidko chodí, ale prajú si
jeho zdravotný stav zlepšiť pomocou intenzívnych
rehabilitácií. „Myslíme si, že v takomto zariadení nám
pomôžu a poradia ako ďalej cvičiť, najmä čo sa týka
hrudníka ako predísť operácií“, hovoria Dávidkovi
rodičia. (ah)
Autisti žijú vo vlastnom svete. Ich rodičia sa každý deň
učia, ako svoje deti pochopiť, ako im pomôcť a ďalej s
nimi pracovať. Aj Miškovi rodičia chcú syna napriek
jeho diagnóze pripraviť na život čo najlepšie.
Vzájomná komunikácia je náročná, existuje však veľký
pomocník - iPad. Miško ho používa pri cvičeniach na
logopédii a rodičia žasnú, aké zázraky dokáže. Miškova
mama vraví: "Pri tréningu u logopedičky mi vyhŕkli slzy
šťastia, keď som môjho Miška počula hovoriť nové
slová, s ktorými mal sústavne problém." Miškov otec
je invalidný dôchodca a mama poberá opatrovateľský
príspevok, na drahý iPad preto sami našetriť nevedia.
(kt)
Pre rodinu Galkovú je auto nevyhnutnosťou.
Najmladší syn, desaťročný Matúš, trpí detskou
mozgovou obrnou. Absolvoval už štyri operácie, ktoré
mu mali pomôcť zmierniť následky choroby, no
napriek tomu stále nechodí. Cestovanie za lekármi a
do školy je verejnou dopravou s ťažko postihnutým
dieťaťom nemožné. Po siedmich rokoch majú zo
zákona nárok na nové auto, no príspevok Úradu
práce, sociálnych veci a rodiny, žiaľ, nepokryje celé
náklady. (ak)
Adamko sa narodil po komplikovanom ťažkom
pôrode. V dôsledku toho má poškodený mozog,
epilepsiu a vrodené vykĺbenie bedrových kĺbov. Počas
svojho života už musel zvládnuť operáciu kĺbov a
okrem toho má zavedenú sondu do žalúdka. Dostáva
pravidelne injekcie na podporu mozgu a užíva veľa
liekov. Teraz má Adamko dva roky ale nevie sedieť,
stáť, chodiť a ani rozprávať. Aby Adamko mohol
chodiť k lekárom a na vychádzky, potreboval by
špeciálny kočík. V ňom by sa držal rovno, nepadala mu
hlavička a zlepšila by sa mu kvalita sedenia. Ten čo má
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00

Lukáš Božik

Lukáška už mama
odvezie k lekárom a do
školy autom

SPD13_1
01

Matúš Droščin

Chodúľka umožní
Matúškovi nastúpiť do
školy so zdravými
prváčikmi

SPD13_1
02

Natálka Kollárová

Bezbariérovosť dvora
prinesie veselej Natálke
nové možnosti

SPD13_1
03

Matej Bagín

Pomôžeme pri
starostlivosti o
nevyliečiteľne chorého
Matejka

SPD13_1
04

Vivien Berkiová

Biolampa Vivienke
pomôže pri domácom
cvičení

SPD13_1
05

Kristínka Skalská

Rehabilitácie zlepšia
psychomotorický vývin
malej Kristínky

je už malý a pre neho nevhodný, keďže je pre zdravé
deti. Takúto pomôcku, ktorá je finančne náročná si ale
rodičia nemôžu dovoliť. (ah)
Dvanásťročný Lukáško sa narodil s detskou mozgovou
obrnou a je odkázaný na invalidný vozík. Potrebuje
celodennú starostlivosť svojej mamy, ktorá ho
sprevádza do školy a na odborné vyšetrenia v
neurologickej a ortopedickej ambulancii. S pomocou
mamy absolvuje aj intenzívne rehabilitácie, ale majú
veľký problém s dopravou. Lukáško rastie a
zabezpečovať jeho prepravu bez auta je čoraz
zložitejšie. Keďže je odkázaný iba na pomoc matky,
rodina je v zlej finančnej situácii a kúpu auta si
nemôže dovoliť. (ah)
Matúško je malý usmievavý šibal, budúci prváčik. Jeho
spolužiakmi budú zdravé deti, pretože Matúško je
mentálne úplne v poriadku. O to viac je všetkým ľúto,
že denne zápasí s následkami mnohých diagnóz, z
ktorých najzávažnejšie sú detská mozgová obrna a
epilepsia. Obetaví rodičia s ním od narodenia
každodenne cvičia, do napredovania jediného synčeka
investovali všetky úspory. Zabezpečenie vyhovujúcej a
kvalitnej chodúľky je už nad ich sily. (kt)
Život malej Natálky je poznačený svalovou atrofiou.
Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje postupným
ochabovaním svalov. Usmievavé dievčatko sa dokáže
pohybovať iba vďaka invalidnému vozíku alebo
vertikalizačnému zariadeniu. Prostredie domu sa
rodičia snažia podľa možností čo najviac prispôsobiť
potrebám ich jedinej dcérky, no rodinný rozpočet im
bráni v realizácii úprav. (ak)
Život 10-ročného Mateja sa zmenil o 180 stupňov, keď
mal len dva roky. Mukopolysacharidóza tretieho typu
je dedičné metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje
rôznymi spôsobmi. Práve túto nevyliečiteľnú diagnózu
stanovili aj Matejkovi z Pruského. Pre jeho rodičov to
bola veľká rana, no boj nevzdali a svojmu jedinému
synovi obetovali všetko, čo mali. (ak)
Vivienkin príchod na svet sprevádzalo množstvo
komplikácií. Vážne krvácanie do mozgu zanechalo na
jej zdravotnom stave trvalé následky. Diagnóza, ktorá
strpčuje doterajší život len ročného dievčatka, znie hypertónia, čiže zvýšené napätie svalov. Zlepšiť
prekrvenie i svalový tonus pomôže darovaná
biolampa, ktorú by si rodina Berkiová nevedela bez
našej pomoci zadovážiť. (ak)
Psychomotorický vývin dvojročnej Kristínky z
Bratislavy je oneskorený. V súčasnosti je pre
hypotonický syndróm na úrovni 8-mesačného
bábätka. Jej zdravotný stav tiež komplikujú problémy s
príjmom potravy, v dôsledku čoho má málo energie.
Ťažkosti vyplývajúce z nepriaznivého stavu by mohli
zmierniť komplexné a pravidelné rehabilitácie. Pre
dosiahnutie maximálneho účinku odporúčajú lekári
opakovať pobyt aj trikrát do roka. Rodičia malej
Kristínky by dcérke radi dopriali opakované
rehabilitačné pobyty, no momentálna finančná
situácia im to nedovoľuje. (ak)

4 000,00 €

826,98 €

4 000,00 €

1 755,04 €

536,00 €

2 500,00 €
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06

Martinko Kupec

Ozdravný pobyt
Martinkovi umožní byť v
kolektíve

SPD13_1
07

Simonka a
Martinko Malekoví

Simonka s Martinkom
absolvujú rehabilitácie v
sprievode mamičky

SPD13_1
08

Ľuboslav Dorin

Bojovník Ľubko pôjde na
rehabilitácie

SPD13_1
09

Matej Štrba

Väčšie auto uľahčí
manipuláciu s chorým
Maťkom

SPD13_1
10

Jakub Adam

Jakubko s DMO zvláda
všetky terapie s
úsmevom na tvári

SPD13_1
11

Samuel Dolnický

Rehabilitácie pomôžu
Samkovi zmierniť
ochorenie

S Martinkom z Veľkého Zálužia sme sa stretli v Srdci
pre deti minulý rok. Trpí nevyliečiteľnou chorobou
Louis Barovej syndróm, v dôsledku ktorej má zníženú
rovnováhu, imunitu i jemnú motoriku. Táto ťažká
diagnóza si vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov
a rehabilitácie. Odborné rehabilitácie a ozdravné
pobyty nútia Martinka nevzdávať sa a bojovať s
chorobou. Len vďaka nim chodí a vie udržať
rovnováhu, ale pre rodičov sú finančne veľmi náročné.
(ah)
Súrodenci Simonka a Martinko z Trnavy nemali pri
narodení toľko šťastia ako ich rovesníci. Sudička im
zabudla nadeliť to najdôležitejšie - zdravie. 15-ročná
Simonka má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu v
hemiparetickej forme a skoliózu. Šesťročný Martinko
trpí Downovým a hypotonickým syndrómom. V
dôsledku svojich ochorení musia niekoľkokrát ročne
rehabilitovať. Pobyty pre deti sú plne hradené
poisťovňou, no rodičia, ako nutní sprievodcovia detí,
si všetky náklady platia z vlastného vrecka. (ak)
Ľubko prišiel na svet predčasne. Hneď po narodení
mal nedokysličený mozog, krvácanie do mozgu a ako
dvojmesačný už podstúpil laserovú operáciu očí. Teraz
má Ľubko jeden a pol roka a diagnostikované
špecifické poruchy mozgu. Nedokáže sa obracať,
stabilne zostať v polohe na brušku, ani spontánne
chytať predmety do rúk. Okrem toho má slabé
prehĺtanie, takže môže jesť len kašovitú stravu.
Napriek dostupným formám rehabilitácie
nenapreduje motoricky, preto preto chcú rodičia
rehabilitácie previdelne opakovať. Nemajú však už
dostatok finančných prostriedkov. (ah)
Desaťročný Maťko býva spolu so svojou mamičkou v
Banskej Bystrici. Narodil sa predčasne v 28. týždni
tehotenstva s diagnózou detská mozgová obrna spastická kvadruparéza. Napriek svojmu postihnutiu je
veľmi vnímavý a šikovný chlapček. Denne sa dokonca
zapája do vyučovacieho procesu v špeciálnej základnej
škole. Aj z tohto dôvodu nás jeho matka, pani Jana
Kvasnová, požiadala o pomoc pri spolufinancovaní
novšieho a najmä väčšieho auta. (ak)
Jakubko je šikovný chlapec, ktorý sa na svet vypýtal
predčasne. Detská mozgová obrna a svalová
hypotónia ho sprevádzajú životom už sedem rokov.
Kubko je ale veľký bojovník! Nepoddal sa osudu a robí
všetko pre to, aby mal kvalitnejší život. Pravidelné
terapie v prešovskom zariadení dokonca absolvuje s
úsmevom, čo dodáva energiu aj jeho milujúcim
rodičom. K dosiahnutiu maximálnych výsledkov však
potrebuje terapie opakovať, čo stojí nemalé financie.
(ak)
Štvorročný Samko sa narodil ako vysnívaný syn, ale
nemá to v živote ľahké. Má detskú mozgovú obrnu,
epilepsiu a iné vážne diagnózy. Okrem toho musel
nedávno podstúpiť operáciu bedrových šliach. Keďže
je ležiaci, rodičia by si veľmi priali aspoň malé
zmiernenie zdravotného stavu. Potreboval by
intenzívne rehabilitácie v špecializovanom centre, ale
jeden príjem rodičov to neumožňuje. „Verím, že sa
mu jeho zdravotný stav aspoň o niečo zlepší, začne
používať ruky a viacej vnímať okolie. Boli by sme veľmi
vďační aj za malý pokrok“, hovoria Samkovi rodičia.

723,00 €

586,76 €

1 800,00 €

4 000,00 €

2 400,00 €

2 500,00 €
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Lucas Dulina

Lucaskovi zaplatíme
obľúbené rehabilitácie

SPD13_1
13

Timotej Trišč

Terapie Timotejovi
umožnia spevniť
chrbtové svalstvo

SPD13_1
14

Annamária a Adam
Fekete

Priestrannejším autom
umožníme dvojičkám
Annemárii a Adamkovi
prepravu

SPD13_1
15

Tibor Dundek

Kyslíkový koncentrátor
výrazne zlepší Tiborkov
stav

SPD13_1
16

Adam a Barbora
Klincoví

Teplá voda pre rodinu
Klincových

Sedemročného Lucaska Dulinu z Prešova sprevádza
diagnóza detská mozgová obrna v kvadruspastickej
forme. Nesedí, nechodí, nerozpráva a pre zlú
motoriku rúk sa nedokáže sám najesť a napiť. K
detskej mozgovej obrne mu navyše lekári
diagnostikovali aj psychomotorickú retardáciu a
epilepsiu. "Napriek tomu je to veľmi pekné, veselé a
vnímavé dieťa, ktoré zbožňuje spoločnosť ľudí a
aktivity, ktoré mu umožňujú byť šikovnejšími,"
napísala nám v žiadosti o pomoc Lucaskova mama,
pani Erika. (ak)
Timotej sa narodil predčasne, čoho následkom je
diagnóza DMO - kvadruspastická forma. Napriek
pravidelným rehabilitáciám a maximálnemu úsiliu
potrebuje k pohybu vozíček. Tento rok nastúpil do
prvého ročníka ZŠ a dosahuje výborný prospech. Je to
šikovný a usmievavý chlapec, ale jeho pohyblivosť mu
bráni zúčastňovať sa väčšiny aktivít, ktoré sú
samozrejmé pre deti v jeho veku. Tiež by rád dosiahol
samostatnosť v činnostiach ako je obliekanie, či
toaleta. Rodičia predpokladajú, že po absolvovaní
terapie nastane u Timoteja celkové spevnenie
svalstva. Bude schopný začať chodiť s barličkami, čo
mu umožní samostatnejší pohyb a celkovo kvalitnejší
život. (ah)
Dvojičky Annamária a Adamko majú diagnostikovanú
detskú mozgovú obrnu kvadruspastickej formy. Sú
imobilné a odkázané vo všetkých úkonoch na pomoc
rodičov. Na prevoz do zdravotníckych zariadení ako aj
každodennú prepravu do školy, ktorá je vzdialená asi
25 km od miesta bydliska, je potrebné v aute uložiť aj
dva mechanické vozíky. Preto by rodina potrebovala
auto s väčším úložným priestorom, kde by sa dala
umiestniť aj nájazdová rampa. Tá by slúžila pre ľahšie
nastupovanie a vystupovanie detí z auta. Vzhľadom na
vysoké výdavky spojené so starostlivosťou o deti, na
kúpu väčšieho auta rodina nemá potrebné finančné
prostriedky. (ah)
Dnes už vyše trojročný Tiborko sa narodil s veľmi
vážnou diagnózou, pre ktorú musel absolvovať
nejednu operáciu. Naďalej však trpí mnohými
chorobami a postihnutiami, mentálne zaostáva a
nerozpráva. Jeho stav si stále vyžaduje pozornosť
lekárov, psychológov, ortopéda či rehabilitácie.
Chlapec ako hypotonik má problém zásobovať svoje
svaly a mozog dostatočným množstvom kyslíka.
Zakúpením kyslíkového koncentrátora by mohol
denne absolvovať vdychovanie vzduchu obohateného
90%-ným vlhkým kyslíkom, ktorý je univerzálne
prospešný pre jeho diagnózu, rehabilitáciu ako aj
terapie vyžadujúce si koncentráciu. (jk)
Minulý rok sa rodine Klincových z Detvy pokazil bojler,
ktorý im ohrieval vodu. Pre zdravotné problémy si
mama Gitka nemôže nájsť prácu a z príjmu 200 eur
nedokáže uživiť rodinu, platiť energie, výdavky do
školy a zároveň našetriť na nový bojler. Deti chodia na
základnú školu a rovnako ako všetci sa potrebujú
kúpať. Rodina tak denne hreje vodu na plynovom
sporáku z propán-butánových fliaš, no často sa stane,
že im potom neostane plyn na varenie. (jk)

2 640,00 €

2 280,00 €

7 000,00 €

642,00 €

500,00 €
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Adam Maxian

Účinok Adamkovej
operácie podporia
rehabilitácie

SPD13_1
18

Marek Jančík

Auto chorému Marekovi
výrazne uľahčí život

SPD13_1
19

Kevin Markovič

Kevin pôjde do školy s
vysnívanou školskou
taškou

SPD13_1
20

Roman Nosek

Romanka viac nebudú
trápiť plesne a studená
podlaha

SPD13_1
21

Sibyla Prídavková

Špeciálna chodúľka
zabezpečí Sibylke
mobilitu

Adamko je odkázaný na pomoc svojich rodičov.
Okrem jednej ťažkej diagnózy, detskej mozgovej
obrny, mu v auguste 2012 diagnostikovali ďalšiu ťažkú
chorobu – autizmus. Chlapec zo Serede v uplynulom
období podstúpil aj operáciu šliach v českom Kladne.
Po operácii je nevyhnutná intenzívna rehabilitácia.
Vzhľadom na potrebu chlapcovej vertikalizácie a
nácviku chôdze je vhodným miestom rehabilitačné
centrum v Šúrovciach. (jk, jo)
Štrnásťročný Marek z Čadce prejde iba veľmi krátku
vzdialenosť. Aj to len v sprievode ďalšej osoby, ktorá
mu je oporou. Inak je odkázaný na prevoz využitím
mechanického vozíka alebo osobného auta. Nie je
totiž schopný prepravovať sa mestskou hromadnou
dopravou, nastúpiť či vystúpiť. Chlapec žiaľ trpí
mentálnou retardáciou, autizmom, kombinovaným
imunodeficitom a vrodenou srdcovou chybou. Pre
túto ťažkú diagnózu musí mama Anna s chlapcom
navštevovať rôznych odborníkov. Tí sú najmä z Čadce,
z Banskej Bystrice či z Martina. Každá návšteva lekára
je o to ťažšia, že nemajú vlastné auto. (jk, jo)
Markovičovci z Kežmarku v posledných rokoch
zažívajú krušné chvíle. Zdalo by sa, že sa im šťastie
otočilo chrbtom. Nemajú prácu ani žiadny príjem. Na
krku však majú dlhy, hypotéku a nájmy za bývanie,
ktoré nemajú z čoho zaplatiť. Pre nesplácanie dlhov
rodine už začala hroziť aj exekúcia. V súčasnosti sa k
ich problémom s financiami pridali aj zvyšené náklady
spojené s Kevinovým nástupom do školy. Rodičia si
nákup školských pomôcok a školskej tašky nemôžu
momentálne dovoliť, a preto im pomôže Srdce pre
deti. (jk, jo, ak)
Romanko má detskú mozgovú obrnu. Nechodí,
nerozpráva a potrebuje neustálu starostlivosť. Jeho
vážnu diagnózu odštartovala cysta na mozgu, s ktorou
sa narodil. Keď mu to zdravotný stav dovolí,
navštevuje špeciálnu školu v Zlatých Moravciach.
Početná rodina býva v Obyciach v dome, ktorý už má
vyše 50 rokov. Rovnako staré je aj kúrenie, rozvody a
radiátory, ktoré sú vážne opotrebované. Trubky a
radiátory kvapkajú, hrozí prasknutie celého potrubia.
Steny začali plesnivieť, čo neprospieva chlapcovi ani
ostatným členom rodiny. Zvlášť Romankovi však
pleseň spôsobuje dýchacie ťažkosti. Navyše sa sám
dokáže pohybovať iba po zemi, ktorá je studená. (jk,
jo)
Dvojročná Sibylka sa narodila ako úplne zdravé dieťa.
Keď začala chodiť, rodičia si všimli niečo zvláštne na
jej chôdzi. Začala mať „kačičkovskú“ chôdzu, bola viac
unavená, neprešla už toľko, čo predtým. Došlo to až
tak ďaleko, že prestala chodiť úplne. Na základe
vyšetrení jej bola diagnostikovaná spinálna atrofia 2.
typu. Nevie sa sama posadiť, neudrží sa v stoji a tiež
nedokáže sama prejsť. Aby Sibylka mohla napredovať,
používa svojpomocne zhotovené pomôcky.
Potrebovala by ale špeciálnu chodúľku, aby mohla
trénovať chôdzu, posilňovať svalstvo a držať
vzpriamene celé telo. Finančná situácia však rodičom
nedovoľuje takúto pomôcku dcérke uhradiť. (ah)

2 500,00 €

1 660,00 €

99,80 €

4 390,00 €

3 350,00 €
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22

Simon Maľa

Simonkovi pomôžeme
pri každodennom
cestovaní

SPD13_1
23

Veronika, Jana,
Patrik, Zdenka,
Mária a Lukáš
Kalejoví

Kalejovci túžia po krajšej
budúcnosti

SPD13_1
24

Martin Boratko

Martinkovi budú jeho
blízki lepšie rozumieť

SPD13_1
25

Štefan Horínek

Števka s jeho oteckom už
nebude trápiť poruchový
kotol

SPD13_1
26

Jessica Miškechová

Jessica potrebuje
rehabilitačný pobyt, aby
sa mohla naučiť opäť
chodiť

SPD13_1
27

Ivana a Dominika
Giňové

Ivanke a Dominike
rodičia budujú lepšiu
budúcnosť, o šancu
prosia aj nás

Trojročný Simonko prišiel na svet ako vianočný darček
pre rodičov a vtedy 6-ročnú sestru Nikol. Prvé chvíle
po narodení však boli krušné. Už ako mesačné
bábätko absolvoval prvú operáciu abscesu. V
súčasnosti je zdravotne znevýhodnený Simon
sledovaný u viacerých odborníkov, ktorí mu
diagnostikovali hyperkinetický syndróm, symptómy
detského autizmu a oneskorený vývin reči. Zdravotný
stav chlapca tiež komplikuje oslabená panva a trup,
preto nás jeho rodičia požiadali o pomoc s doplatením
auta. (ak)
Rodina Kalejová má šesť detí a žije v nevyhovujúcich
podmienkach. K svojej nepriaznivej situácii sa však
postavila zodpovedne. Zapojila sa do projektu
bývania, v rámci ktorého si sporia a následne postavia
vlastné obydlie pozostávajúce z dvoch malých izieb.
Budúcnosť ich detí - Veroniky (17), Janky (13), Patrika
(12), Zdenky (6), Majky (5) a Lukáška (2) im nie je
ľahostajná. Veľmi by sa chceli z osady presťahovať a
zabezpečiť deťom prijateľnejšie prostredie pre život.
(ak)
„Martinko má veľké problémy v komunikácii. Trpí
poruchou učenia a nevie si vyplniť voľný čas
zmysluplnou hrou,“ opisuje zdravotný stav chlapca
jeho mama Anna. Chlapec z Partizánskeho trpí
autizmom, mentálnou retardáciou, hyperaktivitou a s
touto diagnózou spojenými poruchami správania.
Školu navštevuje iba doobeda, takže mu zostáva veľa
voľného času, ktorý si sám nevie vyplniť. Martin je
však technicky zdatný. Aj preto by mu pomohol tablet,
prostredníctvom ktorého by mohol komunikovať
písaním alebo kreslením svojich potrieb blízkemu
okoliu. (jk, pn)
Števko (6) býva v Chorvátskom Grobe pri Bratislave
len so svojím otcom, ktorý je na invalidnom
dôchodku. Starosti neúplnej rodinke spôsobuje okrem
iného veľmi poruchový starý kotol. Nevyhrieva už
domácnosť, ako by mal a náklady na vykurovanie im
stále vzrastajú. Števkov otec sa snaží prikurovať aspoň
do kachieľ, ale tie nie sú dostatočne výhrevné. Kúpou
nového kotla by rodine ostalo viac peňazí na
oblečenie, školské krúžky či bicykel, po ktorom
chlapec veľmi túži. (jk, jo)
Jessica trpí mozgovou obrnou a nevie sama chodiť.
Potrebovala by absolvovať intenzívny rehabilitačný
pobyt, ktorý je však finančne nákladný. Tehotenstvo
jej mamy prebiehalo v poriadku až do šiesteho
mesiaca, keď sa po sérií vyšetrení ukázalo, že jedna z
dvojičiek nie je dostatočne vyživovaná. Jessica mala
odumreté niektoré nenahraditeľné bunky a tkanivá v
mozgu. Dievčatko navyše trpí epilepsiou. Podľa slov
lekára by veľmi pomohli rehabilitácie, ktoré by
priniesli nové pokroky. (jk, jo)
Giňoví z obce Svinia pri Prešove si budú toto leto
svojpomocne stavať minimalistický domček zložený
len z dvoch malých miestností pod vedením odborníka
v rámci programu bývania. V súčasnosti rodičia s ich
dvoma malými deťmi, Ivankou a Dominikou, bývajú v
chatrči, ktorej stav je nevyhovujúci. Aj keď si malý
domček pomocou mikropôžičiek a vlastných rúk
postavia, budú v ňom potrebovať zaviesť vodu,
elektriku a postaviť piecku na kúrenie a varenie, aby

4 000,00 €

1 031,00 €

555,57 €

1 018,16 €

2 500,00 €

1 031,00 €
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dievčatká mali prijateľné miesto pre život s
hygienickým a celkovo vyhovujúcim prostredím.
SPD13_1
28

Miriama
Donovalová

Miriamka sa nedokáže
hýbať, potrebuje
špeciálny kočík

SPD13_1
29

Šimon Balucha

Šimonkovi umožníme
bezpečný spánok

SPD13_1
30

Branko Vlčko

Brankovi zaplatíme
hodiny mimoškolského
vzdelávania

SPD13_1
31

Adam Dolinský

Nové okná zabránia
recidíve Adamkových
ochorení

SPD13_1
32

Ela Banasová

Špeciálny kočík pre
nevidiacu Elku

Miriama sa narodila s veľmi vážnou diagnózou. Trpí
detskou mozgovou obrnou v jej kvadruparetickej
forme – to znamená, že postihnuté má horné aj dolné
končatiny. Je imobilná, neudrží sa v sede a navyše je aj
epileptička. Rehabilitácie absolvuje v Žiline a v
Dunajskej Lužnej, absolvovala už aj neurorehabilitácie
v maďarskom Šoproni. Finančné prostriedky rodiny sú
však na všetky ich potreby nedostačujúce. Miriame by
veľmi pomohol špeciálny typ kočíka, v ktorom by bola
usadená v optimálnom sede a dosiahla by tak dobrú
stabilitu, pretože tento kočík zabezpečuje správnu
polohu panvy. (jk, pn)
Šimonko je dieťa s detskou mozgovou obrnou,
autizmom a ťažkou mentálnou retardáciou. Je
plienkovaný a nerozpráva. Problémy s ním má jeho
mamička najmä v noci. Často behá po byte, preto sa
obáva, že by si mohol spôsobiť úraz. Pani Daniela sa o
syna stará už desať rokov sama, preto sa nemôže
zamestnať. Popri pravidelných poplatkoch za energie
a nájomné má zvýšené výdavky aj so stravou Šimonko je už osem rokov na bezlepkovej a
bezmliečnej diéte. Posteľ, ktorej preplatenie si žiada v
Srdci pre deti, by si zo svojho rozpočtu nevedela
dovoliť. (ak)
Šesťročný Branko pochádza z obce Skačany v
partizánskom okrese. Má diagnostikovanú detskú
mozgovú obrnu, hypertonus a anomáliu 12.
chromozómu, v dôsledku čoho je mentálne aj fyzicky
zaostalejší. Problémy má s jemnou a hrubou
motorikou, chôdzou i rečou. Pre nepriaznivý
zdravotný stav nemôže byť vždy v kruhu rovesníkov v
materskej škole, preto nás jeho mamička poprosila o
preplatenie mimoškolského vzdelávania. (ak)
Pani Lenka Dolinská sa o svoje dve deti stará sama. V
roku 2007 podľahla onkologickému ochoreniu hlava
rodiny, otec Adamka (15) a Jakubka (20). Situáciu
rodiny sťažujú aj Jakubkove opakujúce sa infekty
dýchacích ciest, hypotonický syndróm, vývinová
porucha s autistickými črtami a problémy so
srdiečkom. Pre vážne ochorenie mladšieho syna sa
pani Lenka nemôže zamestnať, čo negatívne pociťuje
najmä ich rodinný rozpočet. Starostlivosť o dve deti, z
čoho jedno je vážne choré, je finančne veľmi náročná.
Výmenu okien by si nevedeli zaplatiť bez našej
pomoci. (ak)
Elka Banasová (1,5) sa narodila slepá. K tomuto
vážnemu ochoreniu sa pridružili aj diagnózy spomalený psychomotorický vývin a hypotónia, ktoré
umocnili narkózy pri operácii zraku. Malá rodáčka z
Oravy nevie ešte stále sedieť a chodiť. Rodičia ju učia
jesť, prehĺtať a správne dýchať. Starostlivosť o Elku je
veľmi náročná. Rodičia sa okrem nej starajú aj o
trojročného bračeka Majka, ktorý je našťastie zdravý.
Peňazí nemá štvorčlenná rodinka s jedným príjmom
nikdy dostatok. Elka ešte nemá zo zákona nárok na
špeciálny kočík, preto sa ho rodina snaží získať
svojpomocne. (ak)

1 304,81 €

700,00 €

1 200,00 €

1 498,84 €

2 516,30 €
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SPD13_1
33

Alex Kiss

Auto s veľkým kufrom
odvezie aj Alexov nový
vozíček

SPD13_1
34

Matej Graban

Rehabilitácie podporia
Matejovu samostatnosť

SPD13_1
35

Nina Macáková

Ninka trpí detskou
mozgovou obrnou,
potrebuje špeciálnu
rehabilitáciu

SPD13_1
36

Bianka Kellnerová

Zlý zdravotný stav Bianky
môžu zachrániť
rehabilitácie

SPD13_1
37

Niko Bakmaz

Nikovi s
transplantovaným
srdiečkom chce rodina
dopriať vzdelanie

Dvanásťročný školák Alex z Humenného sa narodil
predčasne s rázštepom bruška. Hneď po narodení
musel precestovať celé Slovensko, aby ho mohli
operovať bratislavskí špecialisti . Operácia, našťastie,
dopadla dobre, no predčasné narodenie zanechalo
svoje následky. Alexko psychomotorický zaostáva,
preto sa mamička, pani Viera, teší všetkým pokrokom,
ktoré jej synček dokáže. "Dosiahli sme, že Alex sa sám
plazí po zemi, používa ľavú rúčku a komunikuje s
nami", s nadšením hovorí pani Viera. Vrásky na čele
jej však robí starý invalidný vozík a auto s malým
úložným priestorom, ktoré potrebuje najmä na odvoz
syna do školy. (ak)
15-ročný Matej s detskou mozgovou obrnou pochádza
z obce Margecany. Pre zlepšenie svojho vývinu
potrebuje neustále rehabilitovať. Pre rodinu ide z
finančného hľadiska o veľmi vysoké položky, ktoré si
zo svojho rozpočtu nemôže vždy dovoliť. Hľadajú
preto pomoc v Srdci pre deti. Intenzívna rehabilitácia
dáva Maťkovým rodičom nádej, že aj ich jediný syn raz
bude samostatný. (ak)
Ninka sa narodila predčasne a s vážnou diagnózou.
Má detskú mozgovú obrnu a všetky štyri končatiny
ochrnuté. Od narodenia denne cvičí rôzne cviky na
posilnenie a uvoľnenie svalstva. Má za sebou 5
operácii nôh a jednu operáciu očí. Je integrovaná v
základnej škole v Beluši, z ktorej pochádza. Mentálne
je v poriadku, aj keď má zhoršenú sústredenosť a
koncentráciu. Hlavnou prekážkou je invalidný vozík a
to, že dievčatku hrozia ďalšie operácie. Ninke by
mohla pomôcť špeciálna rehabilitácia v Piešťanoch,
ktorou by sa dali oddialiť ďalšie operácie a ktoré by
zlepšili jej stabilitu a koordináciu. (jk)
Bianke z Veľkej Lomnice diagnostikovali v októbri
2011 cystickú fibrózu. Zákerná choroba postupne
znefunkčňuje všetky dôležité orgány. „Aby k tomu
dochádzalo čo najpomalšie, robíme všetko, čo je v
našich silách. Silu máme, ale dochádzajú nám všetky
úspory,“ hovoria Biankini rodičia. Dievčatko potrebuje
zvyšovať svalovú silu, aby sa jej zlepšilo dýchanie. Má
oslabené panvové dno, chybné držanie tela, pretože
trpí skoliózou chrbtice a má veľmi ploché nohy. Pri
pravidelnej rehabilitácii existuje predpoklad, že sa jej
stav zlepší. (jk)
Niko je jediné dieťa na Slovensku, ktorému v 8.
mesiaci života transplantovali srdce. Chlapček bol ešte
batoľa, keď mu lekári diagnostikovali vážne ochorenie
srdiečka. Do úvahy pripadala transplantácia. Niko
musel následne brať silné lieky, aby telo srdce prijalo.
Tie mu však poškodili mozog. Vo svojich piatich
rokoch nerozpráva a chodí iba s pomocou druhých.
Odkedy si rodina zo Skačian zaplatila špeciálnu
pedagogičku, ktorá k nim chodí dvakrát do týždňa,
Niko robí veľké pokroky. „Veľmi radi by sme
zabezpečili synovi čo najčastejšiu výučbu, pretože
veríme, že ho to maximálne posúva vpred,“ hovorí
mama Anna. Aj preto rodina a najmä malý Niko
potrebuje vašu pomoc. (jk)

4 950,00 €

1 800,00 €

2 500,00 €

997,50 €

1 700,00 €
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SPD13_1
38

Kevin Chromčák

Kevin potrebuje ďalšie
rehabilitácie, aby mohol
chodiť

SPD13_1
39

Peter a Viliam
Zajacoví

Bratom Peťkovi a Vilkovi
zaobstaráme vytúžené
súkromie

SPD13_1
41

Lucia Vojteková

Opakované rehabilitácie
podporia Luckino
napredovanie

SPD13_1
42

Michaela
Orgoníková

Miške s mamou hrozí, že
prídu o strechu nad
hlavou

SPD13_1
43

Emka a Paľko
Brindzoví

Dvojičky Emka a Paľko
potrebujú rehabilitácie

SPD13_1
44

Dominik Kopil

Samostatnosť malého
Dominika zabezpečí
chodúľka a rehabilitačný
pobyt

Kevin (2) trpí Downovým syndrómom. Jeho pôrod
nebol bez komplikácii, ale najprv všetko vyzeralo v
poriadku. Po mesiaci mu však začalo zlyhávať srdce a
Kevina museli previezť vrtuľníkom do Bratislavy. Jeho
stav je dnes už lepší, no stále nemôže chodiť. Aby to
dokázal, potrebuje ďalšie rehabilitácie. Kevinova
rodina z Rabče si ich však nemôže dovoliť. „Vždy, keď
si predstavím, čo moje dieťa prežilo, plačem ako malé
dieťa. Je mi ho strašne ľúto, ale zároveň mu chcem dať
všetku lásku a starostlivosť, ktorá bude v mojich
silách,“ hovorí mama Antónia. (jk, ak)
Peťo (13) z Tepličky nad Váhom sa narodil s veľmi
ťažkou diagnózou. Od narodenia má krátke končatiny,
väčšiu hlavičku a disproporčnú kostru. Časom sa mu
diagnóza zhoršila. Chlapček musel podstúpiť rôzne
cvičenia a rehabilitácie. V súčasnosti navštevuje šiesty
ročník špeciálnej základnej školy. Podľa psychológov
Peťko trpí stredne ťažkým mentálnym postihnutím,
má oslabené svalstvo, zle znáša stres a vývoj jeho
jemnej motoriky je oneskorený. Zlý zdravotný stav so
sebou priniesol zvýšené finančné výdavky, preto
rodičia nemajú dostatok peňazí na zakúpenie nového
nábytku pre Peťka a jeho o dva roky staršieho brata
Vilka. (jk, ak)
Usmievavá Lucka pochádza z Terchovej. Už päť rokov
strpčuje život malého dievčaťa ťažká diagnóza - detská
mozgová obrna. Zatiaľ čo ostatné deti sa chodia hrať
do škôlky, Lucka cestuje na vyšetrenia a rehabilitácie
po celom Slovensku. Neraz musia za rehabilitáciami
vycestovať až do Maďarska. Rodina žije iba z jedného
platu a neustále rehabilitačné pobyty ju stoja
množstvo financií. Dcérke, ktorá má problémy s
koordináciou, rečou a stuhnutým svalstvom, chcú
dopriať kvalitnú kombináciu metód v maďarskom
meste Šoproň. (ak)
Miška a jej mama Marcela sa ocitli v nepriaznivej
situácii. Hrozí im, že pre finančné problémy prídu o
strechu nad hlavou. Zdravotné problémy živiteľky
rodiny celú situáciu ešte skomplikovali. Dlhú dobu
mala problém zamestnať sa, no dnes už pracuje a je
pripravená riešiť svoju bytovú otázku. Srdce pre deti
im v neľahkej situácii pomôže. Doprajeme rodinke čas
postaviť sa na vlastné nohy. V minulosti sa už päťkrát
sťahovali, čo neprospelo najmä Miškinej psychike.
Mama Marcela, odchovankyňa detského domova,
chce svojej jedinej dcérke dopriať krajšie detstvo, ako
mala ona. (ak)
Emka a Paľko Brindzoví sa narodili s veľmi vážnou
diagnózou. Majú epilepsiu a detskú mozgovú obrnu, v
dôsledku ktorej majú ochrnuté všetky štyri končatiny.
Otec rodinu opustil, a tak má deti na starosti iba
mama Marianna. Žijú v trojizbovom byte spolu s
babkou, ktorá slobodnej matke pomáha so
starostlivosťou o deti. Zlepšiť zdravotný stav 4ročných súrodencov môžu rehabilitácie. Rozpočet
rodiny im, žiaľ, pravidelné absolvovanie
rehabilitačných pobytov neumožňuje. (jk, ak)
Štvorročný Dominik sa pre zdravotné problémy
mamičky Ivany narodil predčasne. Detskú mozgovú
obrnu mu lekári diagnostikovali keď mal jeden rok a
ešte stále nesedel. V súčasnosti štvornožkuje a chodí s
dopomocou. Mobilitu malého chlapca chce matka

1 799,50 €

892,20 €

1 500,00 €

2 262,96 €

3 000,00 €

1 494,95 €
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zabezpečiť za pomoci chodúľky. Vertikalizácie spolu s
rehabilitáciami pomôžu k samostatnejšiemu životu
šikovného Dominika. (ak)
SPD13_1
45

Števko Mirga

Števkovu pohyblivosť
môžu zlepšiť
rehabilitácie

SPD13_1
46

Renáta, Mária,
Emil, Róbert,
Nataša, Daniel a
Samuel Giňoví

Šanca žiť v dôstojnejších
podmienkach

SPD13_1
48

Šimon Chlpatý

Šimonko môže nenútene
rehabilitovať vďaka
tricyklu

SPD13_1
51

Jaroslav Jambor

Asistentka pomôže
Jarkovi absolvovať
základnú školu

SPD13_1
52

Erika, Roman, Elena
a Viktor

Nové bývanie pre štyri
choré deti

SPD13_1
53

Miško Ďurnek

Podporné terapie zlepšia
Miškov vývin

Keď mala pani Lucia Mirgová dvanásť rokov, zistili jej v
dolných končatinách trombózu. Pre svoje zdravotné
problémy mala neskôr problém otehotnieť. Števko
prišiel na svet ako vytúžené dieťa na Vianoce 2011.
Spočiatku sa zdalo, že napriek predčasnému
narodeniu bude všetko v poriadku. Sklamanie prišlo
keď si všimli, že Števko je iný ako jeho rovesníci.
Diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu. Rodičia
nezaháľali a hneď sa začali informovať o možnostiach
ako pomocť ich jednému synčekovi. Rehabilitácie v
súkromnom prešovskom centre neprepláca poisťovňa,
preto prosia o pomoc Srdce pre deti. (ak)
Rodina Giňová sa zapojila do projektu na vybudovanie
si svojpomocne postavenej chatrče. V súčasnosti žijú v
nevyhovujúcich podmienkach, no spája ich vzájomná
láska a súdržnosť. Svoju situáciu sa rozhodli aktívne
riešiť - za pomoci mikropôžičky a vlastných úspor si
postavia maličký domček s vodou a elektrinou. Svojim
deťom sú zabezpečiť pekné detstvo a naučiť ich
základom hygieny. Práve vďaka pravidelnej hygiene
budú môcť deti navštevovať školu čisté a bez zápachu,
čo ovplyvní aj ich začlenenie v triede. (ak)
Zdravotný stav 11-ročného Šimona je dlhodobo
nepriaznivý. Následky detskej mozgovej obrny sa jeho
rodičia snažia zmierňovať rôznymi dostupnými
prostriedkami. Ročne absolvuje množstvo
rehabilitačných pobytov a v apríli 2013 dokonca
podstúpil operáciu na uvoľnenie šliach. Lekári
odporúčajú po 6-týždňovom zotavení sa začať s
rehabilitáciami a cvičeniami. Tricykel, ktorého
preplatenie si žiadajú v Srdci pre deti, má Šimonkovi
po náročnej operácii pomôcť viesť aktívny život. (ak)
Jarko navštevuje základnu školu v Martine. Od
začiatku jeho výučby mu bola pridelená asistentka na
celé vyučovanie. Jarko sa totiž narodil s veľmi vážnou
diagnózou - je sluchovo a zrakovo postihnutý. Slabo
počuje a nedovidí na tabuľu. Práve preto si nestíha
robiť poznámky a potrebuje pomoc. Asistentku
potrebuje aj pri písomkách, ktorá mu pomáha čítať
zadania. V súčasnosti škola obmedzila počet
asistentov, a tak Jarko má iba jednu hodinu denne
asistovanú, kvôli čomu si preťažuje zrak a sluch. Hrozí
preto zhoršenie jeho stavu až do úplnej slepoty a
hluchoty. (jk)
Rodina Balogová - Sárköziová žije dlhodobo v
nevyhovujúcich podmienkach. Rodičia Jarmila a
Roman sa starajú o osem detí z čoho sú štyri
postihnuté. Každodennú starostlivosť im komplikuje
nielen vážne postihnutie, ale najmä dom bez vody a
WC. Malý, jednoizbový domček je pre ich veľkú rodinu
primalý, preto by potrebovali viac priestoru. Erika,
Roman, Viktor a Elenka si vyžadujú v dôsledku svojich
ochorení špecifický prístup a prostredie, ktoré bude
vyhovovať ich potrebám. (ak)
Dvojročný Miško z Trnavy má detskú mozgovú obrnu s
prevahou na dolné končatiny. Nechodí, nesedí a
neštvornožkuje. Zlepšiť celkový vývin mu môžu
pomôcť pravidelné rehabilitácie a hipoterapia. V

1 800,00 €

1 031,00 €

1 795,00 €

3 500,00 €

900,00 €

600,00 €
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SPD13_1
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Marek Jurkovič

Marek po cvičeniach robí
pokroky

SPD13_1
55

Alexander Uher

Plávanie a rehabilitácie
zlepšia Alexkovu
motoriku

SPD13_1
56

Bianka
Babuščáková

Biankine pokroky
naštartuje rehabilitácia

SPD13_1
57

Tobias,
Christopher, Sandra
a Lucia

Labajovci nezostanú na
ulici

SPD13_1
58

Jakub Norek

Prevoz Jakubka do
nemocnice bude
jednoduchší vďaka autu

SPD13_1
59

19 detí z DeD Holíč

Deti z detského domova
spoznajú krásy Oravy

rodine Ďurnekovcov pracuje iba otec. Z rodinného
rozpočtu im veľkú časť financií ukrojuje aj hypotéka, a
preto si nemôžu dovoliť také množstvo terapií, aké by
ich synček Miško potreboval. (ak)
Dvojročný Marek sa narodil s detskou mozgovou
obrnou. Otec rodinu opustil po jeho narodení, a tak
mu všetku lásku vynahrádza mama Blanka. Mareček,
ako ho oslovuju jeho najbližší, cvičil už od narodenia
Vojtovou metódou, no pre epileptické záchvaty musel
cvičenie prerušiť. V súčasnosti cvičia podľa Bobátha.
Vďaka tejto metóde robí Mareček drobné pokroky.
Synčekove pokroky chce pani Blanka posilniť v
piešťanskom rehabiltačnom zariadení. (ak)
Alex Uher z Košíc už v januári 2013 sfúkol prvú
sviečku, no stále nie je samostatný ako jeho rovesníci.
Nedokáže sa sám pretočiť, sedieť, hrať sa s hračkami a
chodiť. Môže za to detská mozgová obrna v tej
najťažšej forme - spastickej kvadruparéze. Spolu s
rodičmi a odborníkmi v rôznych zariadeniach
pravidelne cvičí, čo sa pomaly začína prejavovať
malými pokrokmi. Rodina pociťuje v dôsledku
zvýšenej starostlivosti o syna nedostatok financií a
veľmi ich to trápi. Svojmu jedinému synovi chcú
zabezpečiť starostlivosť, ktorú potrebuje, a preto sa
obrátili s prosbou o pomoc na Srdce pre deti. (ak)
Prvých päť mesiacov od narodenia dvojročnej
Bardejovčanky Bianky sa rodičia Viera a Milan spolu s
bratom Tomáškom tešili zo zdravého prírastku. Všetko
sa zmenilo, keď si matka dievčatka všimla, že sa
nezaujíma o hračky a neskôr, že nesedí. Po návšteve
lekárov ich diagnózy detská mozgová obrna a
mikrocefália šokovali. Kolotoč vyšetrení vystriedalo
nekončené množstvo cvičení. Vzhľadom na to, že v
rodine pracuje len hlava rodiny, nemôžu si dovoliť
všetky procedúry z rodinného rozpočtu. (ak)
Mama Tatiana so štyrmi deťmi sa len ťažko pretĺka
životom. Zostala totiž jedinou živiteľkou rodiny.
Najmladší synček Tobias trpí závažnými ochoreniami,
ako je detská mozgová obrna, hromadenie vody v
mozgu, jeho následné zmenšovanie či úplné ochrnutie
končatín. V čase našej pomoci žila rodina v podnájme
so starou mamou, tetou, ujom a ich deťmi. Zo
skromného rodičovského príspevku museli pokryť
stravu, cestovanie za lekármi či zdravotné pomôcky
pre najmladšieho syna. Na bývanie im financie
nezostávali. (sb)
Zdravotne postihnutý Jakubko z dediny Malé Leváre
nerozpráva, nechodí a vyžaduje si neustálu
starostlivosť. Narodil sa ako zdravé dieťa, no po
prekonaní zápalu mozgových blán zostal zdravotne
ťažko postihnutý. Neskôr pribudla ďalšia diagnóza epilepsia. Neustály strach o jeho život je tak v rodine
každodennou realitou. Jakub žije spolu s mamou
Dagmar, starou mamou a malým bratom Adamkom v
nevyhovujúcich podmienkach. Starý dom potrebuje
rekonštrukciu, uplynulú zimu prežili v mraze.
Najväčším problémom je však chýbajúce auto. (sb)
Nie všetky deti majú to šťastie vyrastať v biologickej
rodine. Najčastejšie sú z dôvodu nepriaznivej rodinnej
situácie umiestňované v detských domovoch, kde im
rodičov nahrádzajú páni vychovávatelia a pani
vychovávateľky. Aj deti z detských domovov však chcú

1 198,00 €

1 800,00 €

1 299,50 €

4 320,00 €

3 990,00 €

1 107,00 €
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Martinko Medveď

Martinko sa z nového
kočíka pozrie na svet
vzpriamene
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Andrej Novotný

Na vozíku sa bude
Andrej pohybovať v
škole ľahšie
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Dávidko Polakovič

Tablet pomôže Dávidkovi
vyhnúť sa záchvatom
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Ladislav Jozef,
Stanislava a
Anastázia Lahové

Dvojičkám Lahovým a ich
bračekovi uhradíme
stravné

SPD13_1
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Zuzana Lacková

Kočík uľahčí Zuzke
prepravu do školy

žiť život ako ich rovesníci. Riaditeľka detského domova
v Holíči preto naplánovala devätnástim deťom
poznávací výlet po severnom Slovensku. Oboznámia
sa s históriou slovenských dedín, preskúmajú zákutia
Oravského hradu a dvojdňový výlet zakončia v
Demänovskej jaskyni. (ak)
Martinko má dva roky a v dôsledku detskej mozgovej
obrny nedokáže bez cudzej pomoci sedieť ani stáť.
Napriek tomu podľa vyjadrenia odborníkov robí veľké
pokroky a v budúcnosti je v jeho prípade aj
perspektíva, že sa naučí chodiť. Veľký podiel majú na
tom práve jeho rodičia, ktorý starostlivosti o
chlapčeka venujú veľa času a taktiež hradia náročnú
liečbu. Aj preto rodine neostáva dostatok
prostriedkov na úhradu špeciálne upraveného
rehabilitačného kočíka. Keďže do troch rokov veku
dieťaťa chlapček nemá nárok na príspevok od štátu,
rodičia sa rozhodli osloviť Srdce pre deti. (jm)
17-ročný Andrej už toho v živote prekonal veľa.
Narodil sa s rázštepom chrbtice, v dôsledku čoho je
ochrnutý od pása nadol a má poškodenú jemnú
motoriku. V roku 2009 ho navyše operovali z dôvodu
skoliózy. Po zotavení sa z operácie sa na jeho tele
objavili preležaniny, pre ktoré musel absolvovať ďalšiu
operáciu. Andrej však nie je z tých, ktorí sa vzdávajú.
Napriek ochoreniu denne navštevuje školu a snaží sa
byť čo najviac samostatný. K tejto samostatnosti mu
veľmi pomôže nový mechanický invalidný vozík, ktorý
výrazne uľahčí jeho pohyb nielen v byte, ale aj v škole.
(jm)
Je známe, že počítače sú pre ľudí s autizmom veľmi
užitočné. V poslednej dobe vznikla široká škála
aplikácii, ktoré podporujú zlepšenie komunikačných
schopností autistov. 4-ročný Dávidko má práve takúto
diagnózu. Nerozpráva a denne má niekoľko záchvatov
zlosti. Jeho rodičia by veľmi radi podporili chlapcov
vývin kúpou tabletu. Neurológ očakáva, že zariadenie
zníži počet záchvatov a zároveň mu pomôže lepšie
komunikovať s okolím. (jm)
Ladislav, Anastázia a Stanislava trpia percepčnou
poruchou sluchu. V roku 2011 podstúpili všetky tri
deti operáciu, pri ktorej im bol voperovaný kochleárny
implantát, ktorý im pomáha pri komunikácii s okolím.
Napriek tomu však deti nemôžu byť integrované v
bežnej základnej škole. Pre ich vývin je dôležité, aby
naďalej navštevovali špecializovanú školu v Prešove.
Náklady na dopravu, stravu a pobyt sú však nad
možnosti ich matky, ktorá momentálne poberá
príspevok v hmotnej núdzi. Rodina nás požiadala o
úhradu stravného v tomto školskom roku. Takýto
príspevok zmierni rodinnú situáciu a pomôže deťom
naďalej navštevovať školu. Takto budú mať príležitosť
rozvíjať hovorenú reč i slovnú zásobu. (jm)
Zuzka sa narodila s neliečiteľným mozgovým
ochorením, ktoré sa volá Dandy-Walkerov syndróm. V
dôsledku tohto ochorenia sa jej kriví chrbtica a tuhnú
končatiny. Veselá usmievavá Zuzka pravidelne
navštevuje špecializovanú školu, lekárske prehliadky či
kúpele. Navyše veľmi rada trávi čas na čerstvom
vzduchu. Preto sa s ňou rodičia i jej dvaja mladší
súrodenci často prechádzajú. Zuzkinu prepravu im
však momentálne sťažuje kočík, ktorý je pre dievča

1 297,04 €

1 845,94 €

550,00 €

878,85 €

1 500,00 €
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malý a nepohodlný. Navyše je náročné ho skladať pri
preprave autom. Rodičia musia dcérku často nosiť na
rukách. Finančná situácia rodiny im však neumožňuje
nahradiť starý kočík novým modelom. (jm)
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Michal Olšák

Chodúľka Miškovi otvorí
nový priestor

SPD13_1
67

Gabriela
Zummerová

Gabike sa budú mesiac
venovať špeciálni
fyzioterapeuti

SPD13_1
69

Martin Čillik

Kočík a autosedačka
zabránia deformáciám
Martinkovho tela

SPD13_1
70

Andrejko Šoltés

Na novom kočíku sa
Andrejko nezraní

SPD13_1
73

Samuel a Viktória
Jankuroví

Dvojčatá majú šancu
rozhýbať svalstvo na
liečebnom pobyte

9-ročný Miško je veľkým bojovníkom. Po ťažkom
pôrode bol oživovaný, niekoľko dní zaňho dýchal
prístroj. Potom mu diagnostikovali ťažkú formu
detskej mozgovej obrny s mentálnym postihnutím a
epilepsiou. Miškov zdravotný stav si vyžaduje časté
prenášanie, polohovanie, odsávanie z úst. Vďaka
intenzívnej starostlivosti maminky však robí chlapec
dôležité pokroky. Pred nedávnom sa dokonca pokúsil
aj o prvé kroky! Jeho mozog je ale natoľko poškodený,
že sám nestojí a potrebuje podporu choduľky. Tá
chlapcovi pomôže udržiavať vzpriamenú polohu,
zlepší budovanie svalovej hmoty a otvorí tak malému
bojovníkovi nový priestor. (jm)
Gabika je 12-ročné dievčatko z Liptovskej Tepličky,
ktoré a narodilo s diagnózou detská mozgová obrna.
Od narodenia má úplne ochrnuté nôžky aj rúčky.
Okrem toho ju trápi epilepsia. Mama Marta sa
neustále snaží vyhľadávať nové možnosti, aby sa
dcérkin stav nezhoršoval. Jednou z alternatív je
rehabilitačný pobyt v dennom centre Svetielko v
Prešove. „Tento pobyt by jej mal pomôcť hlavne po
fyzickej, ale aj po mentálnej stránke,“ hovorí pani
Zummerová. (sb)
Takmer 4-ročný kučeravý Martinko po pôrode
nedýchal a bol oživovaný. Neodostatok kyslíka
poškodil jeho mozog. Chlapček neudrží vzpriamene
hlavičku, nesedí ani nechodí. Preto pri jeho
zdravotnom stave zohráva veľmi dôležitú úlohu práve
kočík. Zariadenie, ktoré momentálne používa, je už
nevyhovujúce. Na základe odporúčania lekárky
potrebuje Martinko nový kočík špeciálne upravený
pre jeho postihnutie. Ten mu umožní udržovať
vzpriamenú polohu a bude mať tak pozitívny účinok aj
na jeho držanie tela a svalstvo. Na mieru upravená
autosedačka pozitívny vplyv na jeho svalstvo ešte viac
podporí. (jm)
Andrejko sa narodil ako zdravé dieťa. V jeho štyroch
rokoch mu však diagnostikovali nevyliečiteľnú
metabolickú chorobu Mukopolysacharidoza III B.
Postupne začal strácať reč, prestal chodiť na potrebu,
prestal sám jesť a piť a nakoniec prestal chodiť. K
tomu všetkému sa pridali epileptické záchvaty. Dnes
žije chlapček len s matkou a potrebuje 24-hodinovú
starostlivosť. Je odkázaný na pomoc iných. Denne
navštevuje zariadenie Nezábudka, v ktorom mu
poskytujú všestrannú starostlivosť. "Andrejko
potrebuje nový kočík. V tom starom si nechtiac
ubližuje a zdravotne mu prestal vyhovovať. (jm)
Dvojčatá Samko a Viktória z Kežmarku majú 11 rokov.
Narodili sa predčasne a ich život poznačila detská
mozgová obrna. Majú za sebou niekoľko operácií
nožičiek, a taktiež operáciu očí. Napriek tomu, že
spolu s mamou Slávkou absolvujú pravidelné
rehabilitácie a kúpeľné liečby, nenapredujú tak, ako to
lekári predpokladali. Ich pohybové možnosti by mohol
zlepšiť pobyt v špeciálnom rehabilitačnom zariadení.
Boli by tak samostatnejšie, keďže dnes sú v plnej

1 766,41 €

1 800,00 €

1 573,51 €

810,00 €

3 000,00 €
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miere odkázané na pomoc rodičov. (sb)
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Lenka Šteffeková

Lenka bude chodiť
častejšie medzi
kamarátov

SPD13_1
77

Lea Jesenská

Malú Leu čaká
rehabilitačný pobyt

SPD13_1
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Patrik Vajzer

Patrik s nulovou
imunitou sa už nemusí
tlačiť v sanitke
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79

Matej Leško

Rehabilitácia posilní
účinok Matejkovej
operácie
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Radka Poliaková

Radka bude aj naďalej
navštevovať kamarátov

Dospievajúca 17-ročná Lenka z Lučenca nie je ako
ostatné dievčatá v jej veku. Od narodenia má detskú
mozgovú obrnu. Nestretáva sa s chlapcami, nezaujíma
ju móda a jej svet vytvárajú len traja ľudia - mama
Jana, mladší brat a mamin priateľ. Dievča má ochrnuté
nohy aj ruky a vo všetkom je odkázaná na pomoc
svojej mamy. Nedokáže sa sama najesť, okúpať či
obliecť. Okrem toho jej život znepríjemňujú
epileptické záchvaty. Lenkina mama konštatuje, že
dievčaťu by veľmi pomohol špeciálny kočík, jej umožní
dostať sa častejšie medzi ľudí. (sb)
Najťažšia forma detskej mozgovej obrny – to je
diagnóza 2-ročnej Leušky. Dievčatko sa narodilo
predčasne, s ťažkým krvácaním do mozgu a jeho
neokysličením. Každý jeho pokrok stál veľa úsilia
nielen dieťatko, ale aj jeho mamu Janu. „Lea má dva
roky a vie pekne uchopiť hračku a lepšie ovládať
rúčky. Na druhej strane je ležiaca, nevie sa pretočiť,
nesedí, neplazí sa, nedrží hlavičku. Rehabilitačné
pobyty veľmi potrebujeme, lebo ju posúvajú
dopredu,“ hovorí pani Jesenská. (sb)
7-ročný Patrik si za svoj krátky život prešiel náročnou,
priam životnou skúškou. V januári 2012 mu
diagnostikovali leukémiu. Prvých 7 mesiacov strávil na
detskej onkológii na Kramároch. Následne sa vrátil do
rodnej Nitry, no kolobeh vyšetrení spolu s liečbou sa
neustále opakuje. K presunom využívajú rodičia
sanitku, čo nie je vhodné pre jeho imunitu, keďže sa o
ňu musí deliť s viacerými pacientmi. „Do Bratislavy sa
prepravujeme sanitkou, ale nakoľko v nej
necestujeme sami, nebezpečenstvo infekcií je veľké.
Chodíme aj k lekárom v Nitre. Prepravujeme sa
taxíkom, čo nie je lacná záležitosť. Peši to nezvládame,
keďže po chemoterapiách ešte pretrváva bolesť nôh,“
hovorí Patrikova mama. (sb)
Matej sa narodil predčasne cisárskym rezom. Po
komplikovanom boji o život pri narodení chlapcovi
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Nechodí, je na
vozíčku. Napriek tomu pravidelne navštevuje základnú
školu a úspešne zvládol prvý ročník. Pred 2 mesiacmi
absolvoval operáciu svalov a šliach metódou Ulzibat.
Táto operácia otvorila malému školákovi nové
možnosti v rámci rehabilitácie. Odborníci sa zhodujú
na tom, že pri intenzívnom cvičení sa môže jeho
hybnosť zlepšiť a odporučili chlapcovi špeciálny
cvičebný program. „Práve teraz je najvhodnejšie
obdobie, aby Matejko cvičil čo najintenzívnejšie“,
dodala jeho mama. (jm)
15-ročná Radka žije v dedinke Hrochoť v
Banskobystrickom kraji. Od narodenia trpí ťažkou
formou detskej mozgovej obrny. Nerozpráva, je
imobilná a trpí epilepsiou. Potrebuje neustálu
starostlivosť. Rodičia napriek tomu pracujú a Radku
každý deň vozia do denného stacionára v Banskej
Bystrici, vzdialeného dvadsať kilometrov. Dievča má
rado kolektív a obľubuje spoločnosť iných detí. Na
jeho prepravu však rodičia potrebujú auto s
dostatočne veľkým úložným priestorom, kam by sa
zmestil aj invalidný vozík. Ich súčasný automobil už
doslúžil. „Kúpou nového auta môžeme fungovať ďalej

2 133,00 €

1 800,00 €

4 000,00 €

1 800,00 €

2 500,00 €
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ako doteraz a poskytovať našej dcére všetko, čo
potrebuje pre spokojný a radostný život,“ hovorí
mama Gabriela. (sb)
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Žofia Beerová

Žofkinu chrbticu spevní
nový kočík
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83

Rastislav a Viktória

Matke troch detí
pomôžeme preklenúť
náročnú finančnú
situáciu
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Martinko Kubíni

Martinkovi auto poslúži
najmä pri dlhom
cestovaní
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Šimonko Panáč

Asistenčný psík Odyssea
je Šimonkov veľký
pomocník
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Sebastián Lipták

Sebastiánko sa možno
konečne posadí

Žofka je 3-ročné dievčatko zo Zvolena, ktoré si
vyžaduje neustálu starostlivosť. Narodilo sa totiž
predčasne, už v 26. týždni tehotenstva. Lekári Žofke
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Za svojimi
rovesníkmi výrazne zaostáva, napriek tomu, že jej
mama Henrieta s ňou neustále cvičí. Dievčatko
nedokáže samostatne sedieť, nerozpráva a je
nevidiace. Jej život by výrazne skvalitnil špeciálny
kočík. (sb)
Viktória (6) a Rastislav (16) žijú spolu so svojou
mamou a dvadsaťročnou sestrou Petrou v košickom
zariadení núdzového bývania. Mesačné platby za
nájomné vládala pani Monika platiť, avšak dlhodobá
práce neschopnosť finančnú situáciu rodiny
skomplikovala. "Nie som nečinný človek, ktorý čaká zo
založenými rukami na pomoc druhých. Vytvárame
spolu s mojou plnoletou dcérou podmienky k tomu,
aby sme mohli ísť do podnájmu," hovorí matka troch
detí, pani Monika. Srdce pre deti požiadala o
krátkodobú pomoc so zaplatením nájomného a
jednorazovým nákupom školských pomôcok pre
budúcu prváčku Viktorku. (ak)
S Martinkom Kubínim sme sa v projekte Srdce pre deti
stretli začiatkom roka 2013. Malého päťročného šibala
sme vtedy podporili dvojtýždňovým pobytom v
prešovskom zariadení. "Martinko urobil pokroky,
ktoré pre nás majú veľký význam. Každý krôčik vpred
pre nás znamená radosť, úsmev a šťastie," neskrýva
nadšenie zo synčekových úspechov mama Monika.
Starostlivosť o ťažko choré dieťa je nikdy nekončiaci
kolotoč vyšetrení, rehabilitácií a terapií. Rodičia
Kubíniovci chcú synčekovi dopriať aj čas strávený v
kruhu rovesníkov. Problém je však v tom, že najbližšia
špeciálna škôlka je až v 40 kilometrov vzdialenej
Banskej Bystrici a rodina nemá dostatok finančných
prostriedkov na kúpu auta. (ak)
Šimonko je chlapec s Downovým syndrómom. Svojou
veselou povahou a hyperaktivitou robí svojim rodičom
radosti, ale i starosti. Rodičia Jarmila a Róbert majú
často problém svojho 12-ročného šibala ustrážiť.
Stáva sa, že vybehne na frekventovanú križovatku
alebo sa rád hráva s rodičmi na "skrývačku". "Šimonko
si myslí, že je to hra. Niekam sa skryje a neozve sa.
Keďže málo a nezrozumiteľne rozpráva, nedokáže
cudzím ľuďom povedať ako sa volá a kde býva. Týmto
nám spôsobuje perné chvíle," priznáva mama Jarmila.
Na stretnutí detí s Downovým syndrómom im poradili
zaobstarať si asistenčného psa, ktorý by bol špeciálne
vycvičený a stále by na neho dával pozor. (ak)
Sebastiánko je 2-ročný chlapček. Jeho život už pri
narodení poznačila detská mozgová obrna, konkrétne
jej diparetická forma, ktorá postihuje dolné končatiny.
Chodiť dokáže iba po špičkách, keďže má výrazne
stiahnuté lýtkové svalstvo. Sám sa nepostaví, posadiť
sa dokáže len na kolienka. Pomôcť by mu mohol
špeciálny prístroj. „Vďaka nemu by sa mohli
Sebastiánkove svaly na nôžkach aj chrbátiku uvoľniť.
Veríme, že sa po čase posadí a bude samostatne
chodiť,“ hovorí mama Jana. (sb)

2 133,00 €

381,89 €

2 500,00 €

2 570,00 €

1 434,00 €
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Šimon Mráz

Šimonko má šancu
rozhýbať svoje telíčko
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Alexandra
Aňalaiová

Sašku podporíme na
ceste za vzdelaním
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Laura Gažiová

Lauru ochráni nový
monitor dychu
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Laura Lukáčová

Laurinku čaká vďaka
Srdcu pre deti ďalšia
rehabilitácia
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Roland Beňák

Rolandka už viac
nemusia rodičia nosiť na
rukách
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Katka a Tomáš
Fodoroví

Katke a Tomášovi
pomôžeme zmierniť
bolesť zo straty sestričky

Šimonko z Trnavy má takmer 7 rokov. Narodil sa
predčasne a zdravotné komplikácie na seba nenechali
dlho čakať. Lekári mu diagnostikovali detskú mozgovú
obrnu. Chlapček má ochrnuté všetky štyri končatiny.
Rodičia sa mu neustále venujú, každodenne s ním
cvičia Vojtovu metódu. Napriek tomu je úplne
imobilný. Sedieť dokáže len v špeciálnej stoličke a
prakticky nerozpráva. Rodičia veria, že ich synčekovi
by mohol pomôcť rehabilitačný pobyt. (sb)
Sedemnásťročná Alexandra zo Strekova pri Nových
Zámkov sa na prvý pohľad ničím nelíši od svojich
rovesníkov. Je šikovná, ochotná pomáhať, priateľská a
obľúbená. Odlišnou ju robí len zdravotné postihnutie,
ktoré ju trápi od malička. Trvalá porucha sluchu. Jej
hendikep ju však neodrezal od okolitého sveta. Saška
navštevuje strednú odbornú školu pre žiakov so
sluchovým postihnutím až v ďalekej Bratislave. Pre
vyše 130-kilomentrovú vzdialenosť od domova musí
bývať na internáte, ktorý však rodičov bez príjmu
nevládzu platiť. (ak)
8-ročná Laura z prešovského kraja sa nenarodila pod
šťastnou hviezdou. Tomuto krásnemu dievčatku už pri
narodení lekári diagnostikovali tri vážne ochorenia –
detskú mozgovú obrnu, epilepsiu a mikrocefalus, t.j.
neprirodzene malú hlavičku. Mama Helena
neposlúchla odporučenia dať dieťa do ústavu, a tak
každý deň bojuje o dcérkin život. „V poslednom čase
veľmi často odpadáva a prestáva dýchať. Vždy ju
musím prebrať. Lekári pomôcť nevedia,“ hovorí pani
Gažiová. Laura je životne závislá na mame, ktorá v
noci nespáva, len aby dávala neustály pozor na to, či
jej milované dieťa dýcha. Situáciu im uľahčí monitor
dychu. (sb, jo, jm)
4-ročná Laurinka mohla byť úplne zdravým dieťaťom a
žiť svoj bezstarostný život. Osud to však chcel inak. Po
ťažkom 19-hodinovom pôrode sa síce narodila
prirodzeným spôsobom, no pri hmotnosti 5.020 g a
výške 56 cm bola pridusená a ochrnutá na pravú
polovicu tela. Jej jedinou nádejou na plnohodnotný
život sú fyzicky aj finančne náročné rehabilitácie.
„Lalka bude musieť cvičiť celý život, ale najmä toto
obdobie do jej šiestich rokov, kým rastie a vyvíja sa, je
najvhodnejším na efektívnu pomoc,“ hovorí mama
Soňa. (sb)
3-ročný chlapček Roland je plne závislý na svojej
mame. Narodil sa predčasne a jeho život poznačila
detská mozgová obrna. Ochrnuté má nôžky aj rúčky,
okrem toho má aj poruchu reči. Život by mu uľahčil
nový rehabilitačný kočík. „Poisťovňa hradí iba časť
nákladov. Bohužiaľ, sme v takej finančnej situácii,
ktorá nám nedovoľuje uhradiť zostatok,“ hovorí
mama Alžbeta. (sb)
Katka je komunikatívna mladá slečna z Bratislavy,
ktorá trpí degeneráciou svalových buniek. Počas
uplynulého roku sa jej stav natoľko zhoršil, že v
súčasnosti dokáže hýbať už iba predlaktiami. V lete
2013 navyše zasiahla rodinu Fodorovú ďalšia rana
osudu. Zomrela milovaná dcérka a sestra Simona.
Strata sestry psychicky poznačila oboch súrodencov.
Tomáš sa začal vyhýbať kamarátom a jeho život
skomplikoval aj vážny úraz kolena, ktorý aktívneho
športovca pripútal na lôžko. Mama Yveta však verí, že

2 500,00 €

554,00 €

583,05 €

385,89 €

845,44 €

4 099,52 €

144

najhoršie chvíle už majú za sebou. Preklenúť náročnú
životnú situáciu im pomáha aj Srdce pre deti. (sb, ak)
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95

Alex a Maxim
Tomečkovci

Novým autom budú Alex
a Maxim cestovať na
rehabilitácie

SPD13_1
96

Damián Korheľ

S chodúľkou sa Damián
zapojí do hry

SPD13_1
97

Lukáš Ďurina

V novom aute bude
Lukáš pokojnejší

SPD13_1
98

Dominik Dudáš

Dominik si posilní
svalstvo na novom
bicykli

SPD13_1
99

Miriamka
Paučulová

Miriamka má svalovú
atrofiu, potrebuje
špeciálny kočík

SPD13_2
00

Dominika
Briestenská

Dominika má šancu
začať rozprávať

Bratom Alexovi a Maximovi Tomečkovcom sme v Srdci
pre deti prvýkrát pomohli koncom roka 2012. Vďaka
našej pomoci absolvovali rehabilitačný pobyt v
Kováčovej a Maximkovi tiež pomáha špeciálna
stolička. Obaja bratia trpia detskou mozgovou obrnou.
Na prepravu zvyčajne využívajú vozík alebo kočík.
Chlapci však rastú a neustále presuny k lekárom a na
rehabilitácie sú komplikovanejšie. Rodina nevyhnutne
potrebuje auto. Príspevok síce dostali od štátu,
nepostačuje však na pokrytie celej sumy. (ak)
Damián nastupuje do prvého ročníka základnej školy.
Táto dôležitá životná zmena je pre neho ešte
náročnejšia, než pre ostatných spolužiakov. Čerstvý
školák má totiž detskú mozgovú obrnu, ktorá ho
obmedzuje v pohybe a má dopad aj na jeho jemnú
motoriku. Nedávno chlapec dostal možnosť vyskúšať
si chodúľku a veľmi sa mu páčila. „Vyšli sme na ulicu a
tam sa s veľkou radosťou zapájal do loptových hier
spolu s ostatnými deťmi,“ hovoria nadšení rodičia.
Veria, že práve toto zariadenie môže ich synovi
výrazne pomôcť pri integrácii medzi zdravé deti. (jm)
Lukáškova mama sprevádza svojho ťažko
postihnutého synčeka takmer každý deň do
vzdialených Košíc. Keďže nemajú auto, musia využívať
autobus. Chlapec však netrpí len detskou mozgovou
obrnou, ale aj autismom a hyperkinetickou poruchou
správania. Takáto forma dopravy je teda pre obidvoch
stále náročnejšia. „Čím je Lukáško starší, tým viac sa
mu stupňujú poruchy správania a preto máme
problémy ho prevážať v hromadnej doprave,“
vysvetľuje mama. Kúpa auta Lukášovi i rodine pomôže
zmierniť každodenné útrapy spojené s cestovaním.
(jm)
Trinásťročný Dominik Dudáš sa chce napriek svojmu
hendikepu zaradiť medzi svojich rovesníkov. Má
diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu a lekári mu
odporúčajú neustále cvičenie a naťahovanie
skrátených šliach na nohách. Chlapcovi rodičia našli
bicykel, ktorý by bol vhodný aj pre Dominika, no
pomôcku v hodnote niekoľko stoviek eur by si
nemohli zakúpiť z vlastného rozpočtu. (ak)
Miriamka je krásne štvorročné dievčatko zo Starej
Ľubovne. Trpí svalovou atrofiou prvého typu, čo je
najťažšia forma ochorenia. Vzhľadom na diagnózu
nedokáže sama sedieť, je ležiaca a napojená na
dýchacom prístroji. Veľmi by potrebovala nový, väčší
kočík prispôsobený jej potrebám. Na taký však
neprispieva zdravotná poisťovňa a rodičia ho nemôžu
zaplatiť. Matka dievčatka, pani Miriama Paučulová
poberá rodičovský príspevok a manželov plat
postačuje len na bežné rodinné výdavky. (ak)
5-ročná Dominika z Považskej Bystrice je mentálne na
úrovni ročného dieťaťa. Napriek snahám mamy Slávky
dievčatko stále nerozpráva. Okrem toho je
hypotonické, to znamená, že má nižšie svalové
napätie, a teda celkovo ochabnuté svalstvo. Problémy
má aj s chôdzou. Rodičia vidia nádej na zlepšenie
dcérkinho stavu v rehabilitačných pobytoch.
„Špeciálne cvičenia by mali zlepšiť dcérkinu chôdzu a
pevne verím, že hyperbarická komora prebudí jej
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mozoček, Dominika bude vnímavejšia a začne aspoň
trošku rozprávať,“ hovorí pani Slávka.
SPD13_2
02

Aleš Špitko

Nádejný spisovateľ Aleš
bude tvoriť z nového
invalidného vozíka

SPD13_2
03

Patrik Hudec

Rehabilitačný pobyt
Patrikovi pomôže uvoľniť
svalstvo

SPD13_2
04

Lucas Rajnik

Vďaka autu spozná
Lucasko nových
kamarátov

SPD13_2
05

Karol, Sebastián a
Chanel Lakatošoví

Rodina chorého
Sebastiána sa už nemusí
báť o strechu nad hlavou

SPD13_2
06

Laura Bencúrová

Pohybový prístroj
rozcvičí Laurine choré
nožičky

"Milujem svojho syna Aleška a život bez neho si
neviem predstaviť", začala príbeh svojho jediného
syna pani Monika Špitková. Aleš trpí detskou
mozgovou obrnou - kvadruparézou a je pripútaný na
invalidný vozík. Sedemnásť ročný tínedžer navštevuje
špeciálnu školu pre telesne postihnutých vo Vranove
nad Topľou a v budúcnosti by chcel byť novinárom
alebo spisovateľom. Pani Monika sa o syna stará sama
za pomoci svojich rodičov, ktorí sú už na dôchodku.
Náklady na Aleškovu liečbu a starostlivosť však vysoko
prevyšujú ich finančné možnosti, a preto nás pani
Monika poprosila o pomoc s doplatením nového
invalidného vozíka. (ak)
Patrik bol pri pôrode pridusený a tak u neho vznikla
detská mozgová obrna v kvadruparetickej forme.
Okrem tejto diagnózy mu lekári diagnostikovali ešte
epilepsiu, poruchu imunity, recidivujúce zápaly pľúc a
priedušiek. Napriek spomenutým problémom je to
však spokojný chlapec. Veľmi rád počúva básničky a
má rád spoločnosť. Rodičia sú odhodlaní mu takýchto
príjemných chvíľ dopriať čo najviac. Preto využívajú
širokú škálu liečebných postupov, aby mu čo najviac
uľavili od fyzických problémov. V minulosti sa im
predovšetkým osvedčil liečebný pobyt v
rehabilitačnom zariadení, ktorý chlapcovi pomohol
uvoľniť stuhnuté svalstvo. Na úhradu ďalšieho pobytu
však bohužiaľ už nemajú dostatok financií.(jm)
Lucasko z Dubnice nad Váhom má vážne ochorenie,
ktorým na Slovensku trpí len približne 30 detí. Vo
štvrtom mesiaci mu diagnostikovali nevyliečiteľnú
tuberóznu sklerózu, ktorá sa prejavuje nárastom
nezhubných nádorov vo viacerých orgánoch. 3-ročný
chlapček nerozpráva a nerozumie svojmu okoliu.
Mama Miroslava je na predĺženej materskej
dovolenke. Zlá finančná situácia jej neumožňuje kúpu
auta, ktoré by uľahčilo cestu k lekárom, na rôzne
vyšetrenia a kontroly. (sb)
Pani Terézia z Galanty má tri deti – Karola (11), Chanel
(6) a Sebastiánka (4). Najmladšiemu synovi
diagnostikovali vážne onkologické ochorenie. „Keď mi
primárka oznámila tú strašnú diagnózu, myslela som
si, že sa zbláznim. Pýtala som sa – prečo práve on? Je
dieťa a nemal by vedieť, čo je to bolesť. Veľmi som
plakala,“ priznáva pani Terézia. Najťažšie chvíle trávi v
nemocnici spolu so Sebim, čo veľmi zle vplýva najmä
na rodinný rozpočet. V nemocnici si matka musí platiť
stravu, deťom nájomné a Sebastiánovi liečbu. (ak)
Deväťročná Laura pochádza z Námestova na Orave.
Má troch, už dospelých súrodencov, takže rodičia sa
starajú už len o ňu. Starostlivosť o choré dieťa si
vyžaduje množstvo času a energie, preto matka
dieťaťa ostala doma s Laurou a pracuje len otec.
Laurina diagnóza, detská mozgová obrna – spastická
diparéza, postihuje najviac nohy. Doma sa dievča
pohybuje na kolenách, za pomoci chodúľky alebo inej
osoby. Zlepšiť hybnosť nôh chcú rodičia dosiahnuť
intenzívnou rehabilitáciou. Navštevujú rôzne
zariadenia, no cvičiť by chceli aj doma. (ak)
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Marcel Václavek

Marcel s onkologickým
ochorením už nemusí
cestovať verejnou
dopravou

SPD13_2
09

Ivanka Dugasová

Autom sa Ivanka dostane
k lekárom rýchlejšie

SPD13_2
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Terezka
Majerníková

Terezke pomôžeme s
doplatením nového auta

SPD13_2
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Dominik Ragula

Dominik si cvičením v
špeciálnom obleku zlepší
chôdzu

SPD13_2
17

Martina Novobilská

Martinke sa bude ľahšie
dýchať

So životným príbehom 16-ročného Marcela sme sa
zoznámili začiatkom roka 2013. Srdce pre deti vtedy
podporilo onkologického pacienta výmenou starých
okien za plastové. Vytvorili sme mu lepšie podmienky
pre domácu liečbu. Stav mladého pacienta je však
naďalej vážny, a preto sa jeho rodičia opäť obrátili na
Srdce pre deti. Život a starostlivosť o chorého syna by
im uľahčilo nové auto. Rodina sa pre zlý zdravotný
stav jediného syna ocitla v hmotnej núdzi a auto by si
nemohli dovoliť. (ak)
Ivanku, ktorá už 6 rokov trpí onkologickým ochorením
musí jej otec prenášať po schodoch vedúcich z bytu na
rukách. Potom oboch čaká náročná cesta do
nemocnice v Košiciach. Keďže je pre dievča neúnosné
cestovať mestskou hromadnou dopravou, rodičia
doteraz dcérku dopravovali za pomoci
dobrosrdečných známych, priateľov a susedov.
Momentálne však rodina dostala obrovskú šancu na
spríjemnenie a zjednodušenie týchto náročných
výprav. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny im môže
poskytnúť príspevok na kúpu automobilu. Dôležitou
podmienkou však je, aby mal jeden z rodičov vodičský
preukaz. (jm)
Jedenásťročná Terezka je ťažko zdravotne postihnutá.
Má diagnostikovaný hypotonický syndróm, poruchu
reči, epilepsiu a iné vážne diagnózy. Za pomoci rodiny
a známych sa dostali na rehabilitácie do súkromných
zariadení, vďaka čomu sa im podarilo eliminovať
dôsledky ochorení. Pravidelné cvičenia postavili
dievča zo Serede na nohy, no pravidelné veľké
výdavky poznačili rodinný rozpočet, a preto si nemôžu
doplatiť nové auto. (ak)
Dominikov príbeh sa začal písať v januári 2006. Na
svet prišiel už v 31. týždni tehotenstva. Dlhé štyri
týždne strávil v inkubátore a neskôr mu
diagnostikovali dvojkomorový hydrocefalus. Podstúpil
už operáciu očiek aj šliach. Od troch rokov navštevuje
intenzívne rehabilitácie, vďaka ktorým sa zatiaľ
úspešne vyhýba ďalším operáciám nožičiek. "Dnes sa
už vie pohybovať s oporou štvorbodových barličiek a
po rehabilitácii v Prešove sa naučil postaviť zo stoličky
a stáť. Aj keď sa udrží len chvíľu je to veľký posun v
pred," teší sa zo synčekových pokrokov mama Erika,
ktorá chce v rehabilitáciách naďalej pokračovať. (ak)
Už prvé momenty Martinky na tomto svete boli
poznačené zdravotnými problémami. Hneď po
narodení pre silnú anémiu dostala transfúziu krvi.
Pokračujúce problémy s trávením a prijímaním výživy
vyústili nakoniec až do krutej diagnózy s názvom
cystická fibróza. Ide o dedičnú chorobu, ktorá
postihuje najmä dýchaciu a tráviacu sústavu. K tomu
všetkému sa navyše pridali bolesti pravého kolienka
spôsobené reumou. Lekári sa zhodujú, že častejšie
návštevy špeciálne zameraných rehabilitačných
cvičení môžu trojročnej Martinke pomôcť očistiť si
pľúca a doslova jej umožniť nadýchnuť sa pred ďalším
bojom so zákerným ochorením. (jm)
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Dominika Piňáková

Pomôžeme Dominike
spraviť krôčik vpred

SPD13_2
19

Janko

Janko s DMO využije
špeciálny kočík aj ako
autosedačku

SPD13_2
20

Andrea a Dávid
Jankajoví

Andrejka a Dávid môžu
konečne pokojnejšie
spávať

SPD13_2
23

Laura Litavcová

Laura vystúpi po
schodoch na zdvíhacej
plošine

SPD13_2
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Sofia Albertová

Talent hendikepovanej
Sofinky podporíme
kúpou špeciálnej lyže

SPD13_2
30

Alex Fačko

V novom kočíku bude
Alex častejšie na
čerstvom vzduchu

Veľkým snom Dominikiných rodičov je, aby ich dcérka
mohla raz žiť plnohodnotný život podobne ako
ostatné detičky. Prekážkou, ktorá toto trojročné
dievčatko pri naplnení rodičovského sna spomaluje, je
detská mozgová obrna. Tá malú Dominiku obmedzuje
predovšetkým po pohybovej stránke - momentálne je
stále ležiaca a učí sa držať vzpriamene hlavičku.
„Veľmi túžime dostať ju na špeciálne liečenie, ktoré by
našej dcérke pomohlo spraviť krôčiky vpred,“
dodávajú s nádejou rodičia. (jm)
Janko je 2,5-ročný chlapček z anonymného pôrodu.
Má vrodenú vývinovú poruchu mozgu a
diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu - spastickú
kvadruparézu. Ešte stále nechodí, neštvornožkuje,
sedí iba s oporou a nerozpráva. Vzhľadom na svoju
diagnózu potrebuje špeciálny kočík, ktorý mu umožní
zdravé a pohodlné sedenie. Nakoľko Janko nemá
žiadnych príbuzných, stará sa o neho profesionálna
matka. Tá si však ani za pomoci detského domova
nemôže kočík v hodnote skoro 4.000 eur dovoliť. (ak)
Dvojičky Andrejka a Dávid pochádzajú zo Sniny. Ich
rodičia sú dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii.
Otec Miroslav má prácu na iba štyri hodiny denne a
mama Gabika má problém si ju vôbec nájsť. Problémy
im preto robí každý neočakávaný výdavok.
Momentálne potrebujú vymeniť starý detský nábytok.
Deťom sa do postelí dostal červotoč a každý večer si
líhajú so strachom. (ak)
Laura už od narodenia trpí poruchou nervového
systému, ku ktorej sa časom pridalo mnoho ďalších
život sťažujúcich diagnóz. Šesťročné dievčatko má
problémy s trávením, prehĺtaním i dýchaním a navyše
je nepohyblivé. Keďže spomenuté zdravotné
problémy je len veľmi ťažko zmeniť, rozhodli sa rodičia
dcérke pomôcť aspoň tam, kde je to možné. Rodina
býva v poschodovom dome a na poschodí sa nachádza
veľa priestorov dôležitých pre Laurine každodenné
potreby. V praxi to znamená pravidelné prenášanie po
schodoch a obrovskú záťaž pre dievča i rodinu.
Zdvíhacia plošina všetkým výrazne zjednoduší život.
(jm)
Sofia sa narodila v júni 2000 a pochádza z Rimavskej
Soboty, kde navštevuje základnú školu. Je šikovné,
láskavé a múdre dievčatko. Narodila sa však
predčasne v 29. týždni tehotenstva a má detskú
mozgovú obrnu. Je telesne postihnutá, má choré
nôžky a chodí len za pomoci chodúľky. Napriek svojmu
postihnutiu je spoločenská, priateľská, rada spoznáva
nových ľudí a športuje. Najviac ju baví paralympijská
hra boccia a lyžovanie. Kurz lyžovania už úspešne
absolvovala. Nemôžu si však dovoliť špeciálnu lyžu, a
tak vo svojom koníčku nemôže, žiaľ, pokračovať. (ak)
Alexovo ranné detstvo je poznačené mnohými
zdravotnými problémami. Vo svojich dvoch rokov už
prekonal zástavu dýchania, zápal pľúc, má srdcovú
chybu a aby toho nebolo dosť Alex trpí aj detskou
mozgovou obrnou, ktorá ho výrazne obmedzuje v
pohybe. Napriek všetkému chlapček bojuje,
pravidelne cvičí Vojtovu metódou a vďaka veľkému
odhodlaniu rodičov napreduje. V ďalšom pokroku mu
však momentálne bráni nevyhovujúci kočík. (jm)
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Laura Chlastáková

Laurinka je vďaka
terapiám odolnejšia voči
chorobám

SPD13_2
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Martina, Robert,
Dávid a Emília
Klincovci

Klincovci prežijú zimu v
teple a bez obáv
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Kristián Vladik

Chorého Kristiánka sa
rodičia zriekli, starajú sa
o neho prarodičia
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Riško Šimek

Riško strávi zimu v teple

SPD13_2
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Nela Dorušincová

Hyperaktívna Nelka bude
do škôlky cestovať
novým autom

SPD2012
_034

Branko Kapraľ

Prenosný čistič vzduchu
pomôže Brankovi sa

Štvorročná Laurinka z Beluše je dieťa s ťažkým
zdravotným postihnutím. Rodičia Tomáš a Veronika sa
okrem nej starajú ešte aj o mladšieho syna Tomáška,
ktorý má len tri roky. Laurinka má hypotonický
syndróm a epilepsiu. Pre zlepšenia svojho stavu musí
neustále rehabilitovať, práve kvôli epilepsii to však má
ťažké. "Pre diagnostikovanú epilepsiu nás nikde
nechceli zobrať. Našťastie sme objavili skenar terapiu.
Laurinka po terapií postupne napreduje a hlavne je
menej chorá," pochvaľuje si mama Veronika. Skenar
terapia, ktorá tak Laurinke pomáha a je pre ňu
vhodná, žiaľ, nie je ani sčasti hradená zdravotnou
poisťovňou, a preto si musí rodina každý pobyt hradiť
z vlastného rozpočtu. (ak)
V Srdci pre deti sme rodine Klincovej poskytli pomoc
už v roku 2012. Sociálne slabšej rodinke z obce
Dúbravy sme vtedy pomohli so zariadením skromného
bytíku. Rodičia Martina a Robert sú v súčasnosti síce
zamestnaní, ale dlhodobo práce neschopní. Obavy 6člennej rodiny rastú najmä s prichádzajúcou zimou.
Nemajú dostatok financií na kúpu dreva, ktorým kúria.
"Bojím sa ako to zvládneme...Mesačne platíme úvery i
poistky pre deti, aby sa mali v budúcnosti lepšie. Keď
ešte kúpime drogériu a potraviny, máme čo robiť, aby
sme skromne prežili do ďalšieho mesiaca," priznáva
mama Martina. (ak)
Nad desaťročným Kristiánkom rozprestreli ochranné
krídla prastarí rodičia. Kristiánko trpí detskou
mozgovou obrnou, hydrocefalom, nevyvinutými
pľúcami, chýbajúcou obličkou a epilepsiou. Biologickí
rodičia sa totiž o chlapca s vážnymi diagnózami
nedokázali postarať. S láskou sa ho preto ujali
prastarkí Eva a Ondrej, ktorí sa snažia zabezpečiť
všetko potrebné k spokojnosti ich pravnúčika. V
súčasnosti by veľmi potrebovali pomôcť s opravou
auta. Nízke dôchodky im nedovoľujú uhradiť nákladnú
opravu, a preto sa obrátili na Srdce pre deti. (ak)
Dvanásťročný Riško trpí ťažkou formou detskej
mozgovej obrny. Je ležiaci a choroba výrazne
obmedzuje jeho možnosti pohybu. Väčšinu času trávi
s matkou doma. Chlapcovo domáce pohodlie je však
ohrozené zhoršujúcou sa finančnou situáciou rodiny.
Otec a brat sú nezamestnaní. "Navyše som si zlomila
nohu, operovali ma a musím brať rôzne výživové
doplnky a lieky," posťažovala sa chlapcova mama.
Ťažko skúšanej rodine tak neostáva dostatok
prostriedkov na kúpu dreva na kúrenie, a preto len s
obavami očakávajú prichádzajúcu zimu. (jm)
Rodičia Dorušincoví majú dve dcérky - Sárku (6) a
Nelku (4). Príchod na svet mladšej Nelky bol
sprevádzaný mnohými komplikáciami. Spôsobené boli
zhoršenou popôrodnou adaptáciou a zástavou
dýchania, čo spôsobilo nedokyličenie mozgu. Následky
si dievčatko zo Šoprone nesie dodnes. Trpí ľahkou
hypotóniou, hyperaktívnym správaním a má narušený
vývin reči. Pre zlepšenie zdravotného stavu cestujú k
špeciálnemu pedagógovi, logopédovi i psychológovi.
Častá agresivita a hyperaktívne správanie nedovoľujú
rodine cestovať verejnou dopravou, a preto nás
požiadali o pomoc s kúpou auta. (ak)
Brankovi s leukémiou sme zakúpili prenosný čistiť
vzduchu, ktorý mu veľmi pomôže pred infekciami a

1 134,00 €

396,00 €

477,98 €

500,00 €

4 000,00 €

500,00 €
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bezstarostne nadýchnuť
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Peťko Šaš

Malý onkologický
pacient Peťko sa v
rehabilitačnej posteli
vyspí doma

SPD2012
_036

Alex Firta

Rehabilitačný pobyt
pomôže postaviť Alexka
na nožičky

SPD2012
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Marcelka
Matovičová

Marcelka s DMO rada
navštevuje detský
stacionár, Srdce pre deti
jej ho na rok zaplatí

SPD2012
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Bryan Švický

Výmena okien pre
Bryanka po troch
operáciách srdiečka

SPD2012
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Janka Margová

Klávesy slabozrakej
Janke umožnia prijatie
na vysnívané
konzervatórium

SPD2012
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Sára a Zuzana
Drahošové

Dvojičky Sárka a Zuzka sa
domov dostanú ľahšie po
nových schodoch

SPD2012
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Vlastimil Kaločai

Zaplatením ubytovania
pomôžeme babičke pri
starostlivosti o chorého
vnúčika

SPD2012
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Martinko Kupec

Nevyliečiteľne chorému
Martinkovi pomôžu
rehabilitácie

SPD2012
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Andrejka Jankajová

Andrejkiným kožným
chorobám pomôže
predísť nová kúpeľňa

SPD2012
_046

Jakub Pokorný

Vďaka špeciálnej stoličke
bude Jakubko v centre
diania

zápalmi. Okrem toho sme rodinu z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
4-ročný Peťko je onkologický pacient - už od prvého
roka života je liečený pre neoperovateľný nádor na
mozgu (chemoterapie, neskôr rádioterapia). Rodičia
napriek snahám nemajú veľké možnosti, ako chlapcovi
kompenzovať ťaživú diagnózu s neistými vyhliadkami,
ako mu aspoň trochu spríjemniť detstvo poznačené
početnými návštevami ambulancií a nemocníc. V
starostlivosti o malého pacienta rodičom aspoň
trochu pomôže polohovacia posteľ a matrac s
umývateľným povrchom. Bude to vôbec prvá Peťkova
posteľ. Tú si rodina doposiaľ nemohla dovoliť - lebo
Peťova mama je na materskej, otec po náročnej
operácii chrbtice.
Alexkovi s detskou mozgovou obrnou sme umožnili
absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý mu dá šancu sa
posadiť a neskôr sa postaviť na nôžky. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Marcelke s mentálnym aj telesným postihnutím sme
umožnili denný stacionár po dobu jedného roka. Tým
sme jej zabezpečili vzdelávanie a popri tom absolvuje
aj množstvo vyšetrení a liečení. Rodinu sme v
nepriaznivej situácii podporili aj finančnou pomocou.
Bryankovi s poruchou srdiečka a jeho mamičke sme
zabezpečili nové okná, ktoré pomôžu pri Bryankovom
nepriaznivom zdravotnom stave a zútulnia domov. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
sme rodinu podporili aj finančnou čiastkou.
Ťažko zrakovo postihnutej Janke sme kúpili klávesy,
ktoré jej pomôžu pri domácej príprave na hodiny
spevu a hry na klavír v základnej umeleckej škole. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Osemročným dvojičkám Sárke a Zuzke sme pomohli s
rekonštrukciou schodiska. Novými schodmi uľahčíme
prístup do domu dvojčatám, ktoré majú s chôdzou po
schodoch problémy. Z dôvodu nepriaznivej sociálnej
situácie sme rodinu podporili aj finačnou pomocou.
Štvorročnému Vlastimilovi s detskou mozgovou
obrnou a jeho rodine sme uhradili ubytovanie, čím
sme ich odbremenili v ich neľahkej situácii. Z dôvodu
nepriaznivej sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Martinkovi s nevyliečiteľnou chorobou sme uhradili
rehabilitačné pobyty, ktoré mu môžu pomôcť posilniť
imunitu, zlepšiť dýchacie cesty a uvoľniť svalstvo. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Andrejke s kožným ochorením sme umožnili
zrekonštruovať kúpeľňu. Vďaka tomu sa už nebudú
vytvárať plesne a hrdza, čo dopomôže zlepšiť jej
zdravotný stav. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej
situácie sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Jakubkovi, ktorý je plne odkázaný na starostlivosť
rodičov, sme doplatili na upravenú stoličku, ktorá mu
bude oporou a zabráni mu v preležaninách. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj finančnou čiastkou.

3 409,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 669,19 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €
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Dávid Marczin

Dávidko môže byť vďaka
rehabilitáciám
samostatnejší

SPD2012
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Ivona a Kristína
Čonkové

Počítač pre Ivonku a
Kristínku

SPD2012
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Matej Duboš

Bezbariérová kúpeľňa
pre Mateja na
invalidnom vozíku

SPD2012
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Simonka Hollanová

Špeciálna posteľ pomôže
Simonke i jej mamičke

SPD2012
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Evelin Blinová

Evelinku môžu postaviť
na nôžky opakované
rehabilitácie

SPD2012
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Stella Chiara
Pavlíčková

Lampa na hojenie rán
pre Stellu Chiaru s
chorobou motýlích krídel

SPD2012
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Patrik Kobida

Patrik sa bude môcť
vonku voľne pobybovať
aj vďaka bezbariérovej
úprave dvora

SPD2012
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Patrik Budinský

Doprajme Paťkovi s
chorým srdiečkom izbu
bez plesní

SPD2012
_057

Gabriela a Valika
Výrostkové

Gabika a Valika budú
mať lepšie podmienky na
učenie

SPD2012
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Martinko Oparty

Špeciálny kočík pre
Martinka s vážnou
metabolickou poruchou

SPD2012
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Alexandra Eszter
Baloghová

Rodičia chorej Sašky
bojujú za jej zdravie, a
práve preto bojujú zo
všetkých síl

SPD2012
_060

Jakub Vavrík

Jakubko (4) svoj boj
nevzdáva, pomôcť má
kombinácia rehabilitácií,

Osemročnému Dávidkovi s detskou mozgovou obrnou
sme uhradili rehabilitačný pobyt, ktorý mu môže
dopomôcť k samostatnej chôdzi. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Ivonke a Kristínke, ktorých otecko má diagnostikované
onkologické ochorenie, sme zakúpili nový počítač s
tlačiarňou, ktorý im pomôže pri domácich úlohách.
Rodinu sme v nepriaznivej zdravotnej a sociálnej
situácií podporili aj doplnkovou finančnou pomocou.
Doplatkom na bezbariérovú úpravu bytu sme
Matejovi s DMO umožnili, aby sa mohol pohybovať po
byte. Rekonštrukciou kúpeľne sme pomohli jeho
rodičom pri každodennej hygiene a starostlivosti o
syna. Rodinu sme podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Simonke s detskou mozgovou obrnou sme kúpili
skriňu a špeciálnu posteľ so zdvíhacím zariadením.
Vďaka tomu jej mame uľahčíme manipuláciu s
dcérkou a získajú aj viac priestoru. Rodinu sme v
nepriaznivej situácií podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Evelinke s detskou mozgovou obrnou sme umožnili
absolvovať rehabilitácie, vďaka ktorým by sa mohla
postaviť na nožičky a začať chodiť. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Špeciálna lampa, ktorú sme zakúpili Stelle Chiare s
chorobou „motýlích krídiel“, jej umožní liečiť rany a
kožné defekty a pomôže jej aj pri oslabenej imunite na
liečbu dutín. Rodinu sme v nepriaznivej zdravotnej
situácií podporili aj finančnou pomocou.
Rodine Patrika, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý,
sme prispeli na bezbariérovú úpravu dvora a garáže,
čím sme mu umožnili pohybovať sa v špeciálnej
chodúľke aj vonku. Rodinu sme v nepriaznivej situácií
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Patrikovi s vrodenou srdcovou poruchou sme prispeli
k úprave domu a výmenu okien. Tým sme vytvorili
lepšie podmienky nielen pre zdravie, ale aj pre
kvalitnejší život. Rodinu v nepriaznivej sociálnej
situácií sme podporili aj finančnou pomocou.
Zakúpením školských pomôcok sme Gabike a Valike
pomohli sa zaradiť do vyučovacieho procesu.
Nábytkom do detskej izby sme vytvorili lepšie
podmienky pre prípravu do školy. Rodinu sme v
nepriaznivej situácií podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Päťročnému Martinkovi s vážnou metabolickou
poruchou sme zabezpečili špeciálny kočík, ktorý mu
umožní správne sedenie a nebude sa mu zhoršovať
zdravotný stav. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej
situácie sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Rekonštrukciou kúpeľne a lehátkom na kúpanie sme
rodičom uľahčili starostlivosť o Sašku, ktorá má
diagnostikovanú spinálnu muskulárnu atrofiu. Okrem
toho sme rodinu z dôvodu nepriaznivej zdravotnej
situácie podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Štvorročnému Jakubkovi s viacerými závažnými
ochoreniami sme uhradili masáže, hipoterapiu a
mimoškolské vyučovanie v domácom prostredí, ktoré

4 210,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 543,03 €

1 700,00 €
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masáží a plávania
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Lucia Jašeková

Srdce pre deti pomôže
dedkovi zabezpečiť pre
vnučku Lucku krajšie
detstvo

SPD2012
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Filipko Rosina

Filipko je bojovník a chce
chodiť ako jeho rovesníci

SPD2012
_063

Dominika Macková

Nový vozíček zabráni
vytváraniu dekubitov na
Dominikinom telíčku

SPD2012
_064

Peter Babjak

Bezbariérová kúpeľňa
uľahčí starostlivosť o
chorého Peťka

SPD2012
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Lukáš Ďurica

Srdce pre deti pomôže
chorému Lukáškovi
skvalitniť bytové
podmienky

SPD2012
_066

Barbora Orolínová

Barborka pôjde na
špeciálne rehabilitácie
vďaka Srdcu pre deti

SPD2012
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Ivan Bača

Nová izbička a
bezbariérová kúpeľňa
pre Ivka

SPD2012
_068

Miška Krišková

Doplatkom na auto
skvalitníme Miške život

SPD2012
_069

Alex Plánka

Špeciálne cvičenia a
koníky budú liečiť
Alexovo postihnutie

SPD2012
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Filipko a Oliver
Veselí

SPD2012
_071

Maťko Deglovič

Filipko s detskou
mozgovou obrnou
potrebuje špeciálnu
rehabilitáciu a jeho brat
Oliver sa bude môcť
lepšie učiť
Maťko potrebuje
rozhýbať nožičky po
operácii

mu pomôžu v motorických zručnostiach a
samoobslužných činnostiach. Rodinu sme podporili aj
finančnou čiastkou.
Malej Lucke, o ktorú sa starajú starí rodičia, sme
zabezpečili práčku, detskú postieľku, stoličku na
kŕmenie a hygienické potreby, pretože sú nevyhnutné
pre jej výchovu. Z dôvodu nepriaznivej sociálnej
situácie sme rodinu podporili aj finančnou pomocou.
Štvorročnému Filipkovi s detskou mozgovou obrnou
sme umožnili absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý
mu môže pomôcť postaviť sa na nohy. Okrem toho
sme rodinu z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a
sociálnej situácie podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Dominike s diagnózou pontocereberálna hypoplazia
sme doplatili na polohovateľný invalidný vozík, ktorý
poskytne jej telu dostatočnú oporu a zabráni
vytváraniu dekubitov na jej telíčku. Rodinu sme
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Čiastočnou úhradou bezbariérovej kúpeľne uľahčíme
Peťkovým rodičom manipuláciu pri každodennej
hygiene sedemnásťročného Peťka, ktorý je vďaka
nezvyčajnému ochoreniu Cornelia de Lange syndróm
na invalidnom vozíku.
Lukáškovi s epilepsiou sme umožnili bezbariérovú
úpravu bytu, aby sa v ňom mohol ľahšie pohybovať.
Rekonštrukciou kúpeľne sme pomohli rodičom pri
každodennej Lukášovej hygiene a vďaka výmene okien
im viac už nebude vnikať do domu studený vzduch.
Uhradením špeciálnych rehabilitácií v hyperbarickej
komore môžeme Barborke s DMO zlepšiť jej pohybové
schopnosti a bude sa tak môcť ľahšie zaradiť medzi
zdravé deti. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie
sme rodinu podporili aj finančnou čiastkou.
Bezbariérovou kúpeľňou sme uľahčili starostlivosť o
osemnásťročného mobilného Ivana a s novou
študentskou izbou zlepšíme kvalitu jeho života.
Rodinu v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácii
sme podporili aj doplnkovou finančnou pomocou.
Autom pomôžeme rodičom pri starostlivosti o ťažko
chorú Mišku, ktorá je v bdelej kóme. Uľahčíme im
najmä náročné prevozy do školy, potrebné vyšetrenia
a rehabilitácie. Z dôvodu nepriaznivej situácie sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou pomocou..
Preplatením 2-mesačného rehabilitačného programu
pomôžeme Alexovi, ktorý je mentálne aj telesne
postihnutý, aby raz mohol žiť samostatnejším a
plnohodnotnejším životom. Rodinu sme v nepriaznivej
zdravotnej situácii podporili aj finančnou pomocou.
Filipkovi s detskou mozgovou obrnou sme preplatili
rehabilitácie, vďaka ktorým sa bude môcť ľahšie
začleniť medzi zdravé detičky. Brat Oliver dostal
školský stôl a stoličku, čo mu umožní pripravovať sa
do školy. Rodinu sme podporili aj finančnou pomocou.
Maťkovi s rázštepom chrbtice a mnohými
ochoreniami sme umožnili absolvovať rehabilitačný
pobyt, ktorý mu rozhýbe nožičky po operácií a
pomôže k samostatnej chôdzi. Z dôvodu nepriaznivej
zdravotnej situácie sme rodinu podporili aj finančnou
pomocou.

835,60 €

3 515,00 €

4 231,38 €

3 000,00 €

3 957,79 €

500,00 €

3 502,93 €

2 600,00 €

2 659,94 €

500,00 €

3 515,00 €
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Matej Bubniak

Maťko potrebuje ďalšie
špeciálne rehabilitácie,
dáva mu to nádej na
plnohodnotnejší život

SPD2012
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Paľko Režo

Po autonehode prišiel o
zdravie aj mamičku pokúsime sa zmierniť
Paľkov ťažký osud
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Alexandra Belková

SPD2012
_075

Tomáško Jánošík

Saškini rodičia veľmi
túžia pomôcť svojej
dcérke, Saška dostane
pobyt v špecializovanom
rehabilitačnom centre
Rehabilitáčný pobyt
Tomáškovi podporí
liečbu jeho telesného
postihnutia
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Viktorka Backová

Po rehabilitáciách môže
byť Vikinka konečne ako
jej sestričky

SPD2012
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Renáta Húšťavová

Špeciálna posteľ zlepší
Renátkin spánok, práčka
uľahčí pranie ťažkej
posteľnej bielizne
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Timotej Gdovičin

Timotejka odvezie jeho
maminka ľahšie k
lekárom
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_080

Tomáš Danko

SPD2012
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Ivanka Olahová

SPD2012
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Tomáško Záhn

Tomáš bude chodiť 12
mesiacov na masáže, do
kúpeľov a bude mať aj
špeciálnych terapeutov,
koníky!
Ivankin život výrazne
skvalitní úprava kúpeľne
a zriadenie toalety v
dome
Rehabilitácie Tomáškovi
zlepšia chôdzu

SPD2012
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Janka Mitrášová

SPD2012
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Klaudia Gavendová

Onkologická pacientka
Janka bude mať doma
vďaka plastovým oknám
vytvorené lepšie
podmienky
Malá Klaudika potrebuje
rehabilitácie, pôjde na
špeciálne liečenie do
Piešťan

Dva a polročnému Maťkovi s poškodenou nervovou
sústavou sme uhradili rehabilitačný pobyt, ktorý mu
dáva nádej, že raz bude môcť chodiť sám. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Paľkovi (12), ktorému následkom autonehody
ochrnula pravá časť tela, sme zakúpili počítač s
tlačiarňou, aby sa mohol lepšie pripravovať do školy.
Pri vysokých nákladoch pri cestovaní za potrebnými
vyšetreniami sme rodine prispeli aj na pohonné
hmoty.
Štvorročnej Saške s detskou mozgovou obrnou sme
umožnili absolvovať rehabilitácie, ktoré jej môžu
pomôcť k tomu, aby bola v živote samostatnejšia. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Šesťročnému Tomáškovi s ťažkým poškodením mozgu
sme umožnili rehabilitácie, ktoré mu môžu zlepšiť
pohyblivosť svalov. Okrem toho sme rodinu z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Dvojročná Vikinka s detskou mozgovou obrnou a
poruchou fixácie zraku potrebovala uhradiť intenzívne
rehabilitácie, vďaka ktorým má šancu sa zaradiť do
normálneho života. Z dôvodu nepriaznivej situácie
sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Renátka (9) s detskou mozgovou obrnou bude vďaka
novej polohovacej posteli lepšie spávať. Život rodine
uľahčí aj práčka, ktorá je pri inkontinentnom dieťati
veľmi potrebná. Rodinu sme v nepriaznivej situácií
podporili aj doplnkovou finančnou pomocou.
Timotejovi so skoliózou chrbtice a epilepsiou sme
autom a autosedačkou uľahčili presun do zdravotných
zariadení a rehabilitačných centier. Timotejovej mame
sme uhradili kurz v autoškole, aby mohla šoférovať
auto.
17- ročnému Tomášovi, ktorému detská mozgová
obrna zasiahla pohybový systém, sme umožnili chodiť
12 mesiacov na rehabilitácie, ktoré mu pomôžu k
zlepšeniu chôdze. Rodinu sme podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Ivanke s rázštepom chrbtice sme zabezpečili
bezbariérovú kúpeľňu s toaletou, čím sa pre ňu a jej
blízkych výrazne zvýši kvalita života. Okrem toho sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Preplatením rehabilitačného pobytu sme Tomáškovi s
detskou mozgovou obrnou pomohli zlepšiť chôdzu,
čo mu výrazne zlepší kvalitu života.Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Onkologicky chorej Janke s oslabenou imunitou sme
uhradili výmenu okien, ktoré jej zabezpečia
bezpečnejšie prostredie bez plesní. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Dvojročnej Klaudike s vývinovým ochorením zadného
mozgu sme uhradili rehabilitácie, pomocou ktorých jej
umožníme ďalší posun vpred v jej psychomotorickom
vývoji. Okrem toho sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
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Sofia Šubertová

Sofia môže po
rehabilitáciách urobiť
svoje prvé kroky
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Bronislava
Najvirtová

Broňke sa splní sen a
bude hrať na klavír
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Leyla Glodeková

Leylinu budúcnosť môže
ovplyvniť včasná
rehabilitácia
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Filipko Matyáš

Nové liečebné metódy
zvyšujú Filipkovu šancu
na kvalitnejší život
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Martin Joppa

Martinovi bez nôh
umožnia hrať hokej
špeciálne sane
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Milanko Albert

Spomaľme Milankovu
nevyliečiteľnú chorobu
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Danielka, Sárka,
Chanel a Vaneska

Deťom v profesionálnej a
pestúnskej starostlivosti
vytvoríme bezpečný
domov
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Yázmin Dikáczová

Yázminku podporíme na
ceste za plnohodnotným
životom
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Šimon Vojtko

Za pomoci odborníkov
môže Šimonko prekonať
strach z chôdze
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Lukáš Ďurina

Zabezpečíme ťažko
chorému Lukáškovi
kvalitný spánok a pobyt
v kúpeľoch
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Marek Pisca

So špeciálnym
prístrojom môže Marek
posilňovať svalstvo aj v
pohodlí domova
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Mirko Ferenčák

Notebook na vzdelávanie
pre nevidiaceho Mirka

Trojročnej Sofinke, ktorá sa narodila s detskou
mozgovou obrnou sme pomohli uhradením
rehabilitačného pobytu k tomu, aby mohla raz chodiť.
Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Sedemročnej hudobne nadanej Broňke sme kúpou
klavíra umožnili, aby mohla rozvíjať talent a mohla sa
zapísať do umeleckej školy. Z dôvodu nepriaznivej
zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Ročnej Leyle s detskou mozgovou obrnou sme
uhradením rehabilitačného pobytu pomohli zmierniť
následky ochorenia. Okrem toho sme rodinu z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie podporili
aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Filipkovi s detskou mozgovou obrnou a autizmom sme
úhradou rehabilitačného pobytu pomohli zlepšiť
zdravotný stav a zvýšiť kvalitu života. Okrem toho sme
rodinu z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej
situácie podporili aj finančnou čiastkou.
Martinovi, ktorý prišiel o obe nohy sme zakúpili sledge
sane. Tie mu umožnia pokračovať v jeho veľkom
koníčku – hokeji. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a
sociálnej situácie sme rodinu podporili aj doplnkovou
finančnou čiastkou.
Dvojročnému Milankovi s postihnutím celého
pohybového aparátu sme umožnili absolvovať
rehabilitačný pobyt, ktorý mu má pomôcť stabilizovať
zdravotný stav a zlepšiť jeho vyhliadky do budúcnosti.
Rodinu sme podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
S úhradou rekonštrukcie schodov sme pomohli rodine
so štyrmi deťmi, ktoré sa budú môcť v okolí rodinného
domu bezpečnejšie pohybovať a zníži sa tak riziko
úrazu. Rodinu sme podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Yasmínke (7) s detskou mozgovou obrnou sme
uhradením rehabilitácií prispeli k tomu, že sa jej
zlepšila chôdza, istota, pohyb a tým aj reč. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou pomocou.
Trojročnému Šimonkovi s detskou mozgovou obrnou
sme uhradením rehabilitačného pobytu pomohli
zlepšiť svalovú silu a prekonať strach z chôdze. Okrem
toho sme rodinu z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a
sociálnej situácie podporili aj finančnou čiastkou.
Lukáškovi s autizmom sme zaplatili novú posteľ s
kvalitným matracom a rehabilitačné cvičenia v
kúpeľoch, ktoré mu postupne dokážu zlepšiť aj
koordináciu, svalové napätie a znížiť agresivitu.
Rodinu sme podporili aj doplnkovou finančnou
pomocou.
Štrnásťročnému Marekovi so zriedkavou chorobu
syndrómom NARP sme zabezpečili špeciálny prístroj
Thera FIT PLUS, ktorý umožní Marekovi posilňovať
jeho slabé nohy a ruky pravidelne aj doma. Rodinu
sme podporili aj finančnou pomocou.
Nevidiacemu talentovanému Mirkovi sme kúpili
notebook, ktorý mu bude pomáhať študovať jazyky a
viac rozšíri vedomosti v iných oblastiach života. Z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
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sme rodinu podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
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Sebastián Virág

Vhodnými cvičeniami a
masážami rozhýbeme
Sebastiánkovo
neposlušné svalstvo
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Erika a Anna Mária
Cickové

Školáčky Erika a Anna
Mária si zaslúžia vlastnú
strechu nad hlavou
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Miška Chovanová

Rehabilitácie posunú
vpred aj predčasne
narodenú Mišku
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Samko Sloboda

Samkovi rodičia veria, že
si raz s kamarátmi zahrá
futbal
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Kristián Čimbora

Kristiánko napreduje po
špeciálnych cvičeniach
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Vanesska Kollárová

Vanesska chce chodiť a
hrať sa s rovesníkmi
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Lianka Vaškebová

Usmievavá Lianka je na
dobrej ceste za
samostatnou chôdzou
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Miriam Weissová

Miriamka potrebuje
rozcvičiť svalstvo po
operácii
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Viktória, Adam,
Tomáš, Šimon,
Patrik, Andrej
Smoleňákovci
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Lukáš, Eva,
Barbora, Tomáš,
Simon-Timotej
Červínkovi

Nová chladnička skvalitní
podmienky
sedemčlennej rodine.
Viktorka a Adamko budú
mať miesto na písanie
úloh.
Rodina Červínkových
dostane novú práčku

SPD2012
_110

Dávidko Boháč

Pomoc s bývaním pre
Dávidka a jeho rodinu

Srdce pre deti uhradilo Sebastiánkovi (5) so svalovou
atrofiou ozdravno-relaxačný pobyt, ktorý mu pomôže
rozhýbať slabé svalstvo. Rodinu sme z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej situácie podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Rodinke s dvoma deťmi sme pomohli s úhradou
nájomného na deväť mesiacov. Dievčatá tak nezažívali
stresovú situáciu zo zmeny prostredia. Z dôvodu
nepriaznivej sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Jeden a pol ročnej Miške s viacerými ochoreniami sme
uhradili rehabilitačný pobyt, ktorý jej pomôže uvoľniť
stuhnuté svalstvo a posunie ju po psychickej i fyzickej
stránke vpred. Rodinu sme podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Samkovi (7) s DMO sme uhradili rehabilitačný pobyt,
ktorý mu umožní zlepšiť motorické schopnosti,
držanie tela, reč a chodenie s oporou. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Trojročnému Kristiánkovi s detskou mozgovou obrnou
sme uhradili rehabilitácie, vďaka ktorým má potenciál,
aby sa jeho zdravotný stav ďalej zlepšoval. Z dôvodu
nepriaznivej sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Vanesske s detskou mozgovou obrnou sme
intenzívnymi rehabilitáciami pomohli spevniť a uvoľniť
svalstvo, ktoré bolo po operácií nožičiek pre ňu
nevyhnutné. Rodinu sme z dôvodu nepriaznivej
zdravotnej situácie podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Lianke (5) s DMO sme uhradili intenzívne rehabilitácie,
čím sme jej prispeli k vytúženému snu - samostatnej
chôdzi a plynulej reči. Okrem toho sme rodinu z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Štvorročnej Miriamke s detskou mozgovou obrnou
sme umožnili absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý jej
po operácii rozhýbe svalstvo a pomôže v celkovom
vývine. Rodinu sme podporili aj doplnkovou finančnou
čiastkou.
Sedemčlennej rodine sme pomohli tým, že sme im
uhradili veľkú chladničku s mrazničkou. Pre
školopovinné deti školský nábytok, aby sa mohli učiť
do školy. Z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.

2 692,53 €

Päťčlennej rodine sme zakúpili práčku, ktorá
zabezpečí deťom čisté oblečenie a ich mama už
nebude musieť prať v rukách . Okrem toho sme rodinu
z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Pre postihnutého Dávidka (10), jeho mamu a
súrodencov sme zaplatili ubytovanie na jeden rok.
Pomohli sme tak dočasne vyriešiť bytovú situáciu
rodiny, kým sa trochu viac neosamostatní. Rodinu v
nepriaznivej situácii sme podporili aj finančnou
pomocou.
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Yasmine Mkades

Yasmine bude chodiť v
novom kočíku na
prechádzky
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Samuel Sládek

Samkovi môže pobyt
pomôcť rozhýbať pravú
stranu tela
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Alex a Erik Veselí

Dvojičky Alex a Erik
pôjdu spoločne na
rehabilitačný pobyt
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Marianna
Michlišinová

Mariannka bude môcť
päť mesiacov
navštevovať denné
rehabilitačné centrum
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Marek a Viktória

Marek a Viktorka budú
mať svoj vlastný detský
kútik
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Anetka Hodasová

Anetke spevnia
rehabilitácie chrbátik,
možno bude sama chodiť
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Kvetka Bučeková

Kvetkini rodičia veria, že
raz bude chodiť a
rozprávať

SPD2012
_120

Lukáš Križan

Šikovný Lukáško má v
sebe veľký talent,
dostane preto klavír
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Romana a Katarína
Remkové

Krásne dvojičky
Romanka a Katarínka sa
môžu tešíť, že na
rehabilitácie pôjdu spolu
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Eliška Balážová

Eliška chce raz chôdzou
potešiť rodičov
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Viktorka, Kristián a
Sebastián
Pancurákoví

Štvorčlenná rodina bude
mať v domácnosti teplo
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Michael William
Vetrák

Pomôcky pre Michaelka,
ktorý sa narodil s
rázštepom bruška

Štvorročnej Yasmínke s detskou mozgovou obrnou
sme uhradili špeciálny kočík. Tým sme rodičom
uľahčili manipuláciu s dcérou. Z dôvodu nepriaznivej
zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Trojročnému Samkovi s ochrnutím pravej strany tela
pomôžeme odbornými rehabilitáciami rozhýbať
postihnutú časť, čo mu môže dopomôcť k tomu, aby
raz mohol chodiť. Rodinu sme podporili aj doplnkovou
finančnou pomocu.
Dvojročným dvojičkám s detskou mozgovou obrnou
sme uhradili rehabilitačný pobyt, vďaka ktorému majú
šancu, že by raz mohli samostatne chodiť. Okrem toho
sme rodinu z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a
sociálnej situácie podporili aj finančnou pomocou.
Marianke s detskou mozgovou obrnou sme umožnili
navštevovať denné centrum, čo jej pomohlo zlepšiť
celkovú pohyblivosť. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej
a sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Marekovi a Viktorke sme zabezpečili detský nábytok.
Tým sa čiastočne oddelila jediná izba a vytvorili sa
vhodnejšie podmienky na každodenné bývanie. Z
dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Anetke (3) s detskou mozgovou obrnou sme uhradili
rehabilitačný pobyt, ktorý jej pomôže spevniť chrbátik
a získa viac istoty pri chôdzi. Okrem toho sme rodinu z
dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie podporili aj
doplnkovou finančnou čiastkou.
Uhradením rehabilitačného pobytu umožníme Kvetke,
ktorá má poškodené mentálne a telesné funkcie
dosiahnuť stabilnejšie sedenie a schopnosť postaviť
sa. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie sme
rodinu podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Hudobne nadanému Lukášovi, ktorý žije len so starou
mamou sme kúpou klavíra podporili jeho talent a
prinesli mu radosť do života. Rodinu sme podporili aj
finančnou pomocou, na kompenzovanie ich
nepriaznivej situácie.
Dva a pol ročné dvojičky Romanka a Katarínka z
dôvodu predčasného narodenia nevedia samostatne
chodiť. Uhradením rehabilitačného pobytu im
pomôžeme rozhýbať svalstvo, aby boli istejšie vo
svojich pohyboch. Rodinu sme podporili aj finančnou
pomocou.
Eliška s downovým syndrómom absolvuje
rehabilitačný pobyt, vďaka čomu bude môcť
vykonávať pohyby, ktoré teraz kvôli oslabeným
svalom nemôže. Z dôvodu nepriaznivej zdravotnej a
sociálnej situácie sme rodinu podporili aj doplnkovou
finančnou pomocou.
Rodine s troma deťmi sme zakúpili palivové drevo,
ktoré im vystačí na celú zimu a vďaka tomu deti
predídu zbytočným ochoreniam. Podporili sme rodinu
aj finančnou pomocou, čím im čiastočne uľahčíme ich
nepriaznivú finančnú situáciu.
Dvojročnému Miškovi, ktorý sa narodil s rázštepom
bruška a nevie chodiť, sme zabezpečili kočík a na
precvičovanie nožičiek trojkolku s vodiacou tyčou.
Keďže rodina nemá stály príjem, podporili sme ju aj
finančnou čiastkou.
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Martin Mišeje

Snaživý a usmievavý
Martinko pôjde na
rehabilitáčný pobyt

SPD2012
_126

Petra a Natália
Valkové
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Alex Habočík

Nové okná zabezpečia
teplo a sucho v dome
Peťky a Natálky. Mama
ich odvezie autom k
lekárovi.
Alex môže napredovať v
dennom stacionári s
ostatnými deťmi
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Peter Skyba

Malý bojovník Peťko sa
nevzdáva, pôjde na
liečenie
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Marco Ondrus

Školákovi Marcovi
pomôžeme k stabilnej
chôdzi
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OZ Mulica

Bezpečné a priateľské
križovatky v Žiline
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Základná škola v
Kvačanoch

Na cestách školského
obvodu bezpečne
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Mesto Čadca Mestská polícia
Čadca

S radosťou a bezpečne
na bicykli
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Mesto Prievidza

Nebezpečné hrdinstvá
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Základná škola
Slovenských
partizánov

Na kolesách do školy
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OZ Detská
komunita

Cyklokruh
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Občianska
cykloiniciatíva
Banská Bystrica

Mobiliár pre cyklistov v
centre mesta Banská
Bystrica
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Turčianska
bicyklová skupina
JUS

Turčianske rozhľadne na
cyklotrasách v Turci
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Truc sphérique

Nová energia pre
rekonštrukciu Novej
synagógy

Martinkovi (2) s DMO sme odbornými rehabilitáciami
pomohli zlepšiť koordináciu nôh a rúk, čo mu v
neskoršom veku môže zabezpečiť lepšie začlenenie do
života. Rodinu sme podporili aj finančnou pomocou,
na kompenzovanie ich nepriaznivej situácie.
Autom sme umožnili ťažko chorým sestrám Natálke a
Peťke ľahší presun najmä do zdravotníckych zariadení.
Nové okná zabezpečia teplo a sucho v dome a deti už
nebudú bývať tak často choré.

3 000,00 €

Trojročnému Alexovi s detskou mozgovou obrnou
umožníme zintenzívniť pobyt v dennom stacionári,
čím prispejeme k tomu, aby jeho pohyblivosť bola
menej obmedzená. Rodinu sme v ich nepriaznivej
situácii podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Dvojročný Peťko s detskou mozgovou obrnou
absolvoval liečebný pobyt, ktorý mu pomôže k tomu,
aby dokázal samostatne sedieť a aj stáť. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Osemročnému Marcovi s detskou mozgovou obrnou
sme umožnili vďaka rehabilitačnému pobytu ľahšie
získať samostatnejšiu a stabilnejšiu chôdzu. Z dôvodu
nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie sme rodinu
podporili aj doplnkovou finančnou čiastkou.
Vďaka grantu zrealizovalo OZ Mulica v meste Žilina tri
hlavné ciele- križovatky sa stali
prehľadnejšími,chodníky sa debarierizovali a
chodcovia spolu s cyklistami sa po meste pohybujú
bezpečnejšie ako doteraz.
Realizácia projektu zabezpečila obnovu pôvodného
dopravného ihriska v Kvačanoch. Žiaci si osvojujú
pravidlá cestnej premávky, nacvičujú dopravné
situácie a zvykajú si na používanie prilieb a reflexných
prvkov.
Vďaka finančným prostriedkom sa zvýšila
informovanosť o bezpečnosti na cestách žiakov 1.
stupňa. Zároveň sa dobudovalo dopravné ihrisko na
jednom zo sídlisk mesta Čadca.
Aj škôlkari z Prievidze už sú zodpovednými účastníkmi
cestnej premávky v meste. A to vďaka grantu, ktorý
poslúžil na vybudovanie detského dopravného ihriska,
kde sa deti učia, ako sa majú správať na ulici.
Finančná podpora zabezpečila, že deti získali pozitívny
prístup k bicyklovaniu či kolobežkovaniu. Do školy
chodia výlučne na nemotorových vozidlách, pozitívne
návyky si osvojili aj ich rodičia.
Grant prispel k realizácii pravidelných cykloaktivít,
ktoré rozvíjajú hrubú motoriku a koordináciu pohybov
klientov OZ Detská komunita.
Banskobystričania osadili vďaka peňažnej pomoci
nové cyklostojany. Tie sú nielen praktické, ale zároveň
dizajnovo jedinečné. Z oboch strán ich zdobí erb
mesta.
Nové značenie cyklotrás spolu s mobiliárom budú
využívať cyklistickí nadšenci v Turci. Novinky prispeli k
skompletizovaniu cyklookruhu po Turčianskych
rozhľadniach.
Grant prispel k vybudovaniu vnútornej
elektroinštalácie a základných rozvodov v Novej
synagóge. Priestor je tak pripravený na organizovanie
výstav už v roku 2014.

1 500,00 €

5 255,70 €

3 000,00 €

500,00 €

4 850,00 €

3 675,40 €

2 100,00 €

5 000,00 €

2 664,60 €

1 710,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €
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KASPIAN

KASPIAN deťom
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Amity o.z.

Muzikoterapia
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Slovenský
olympijský výbor

Koncepcia financovania
športu v Slovenskej
republike
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Maroš Krajňak

Vydanie knižnej prózy

Občianske
združenie Bagar

Koncerty porozumenia
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Slovenský výbor pre
UNICEF
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Hasičský zbor
Priekopa

Helperské linky 116 111,
116 000 - dištančné
poradenstvo pre deti a
mládež
Mladí hasiči
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Základná škola

Čítajme radi
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Rada rodičov pri
Materskej škole,
Fándlyho 2, 903 01
Senec

Poznaj a chráň svoju
Zem
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Rádioklub OM3VSZ

Obnova dielne
rádioklubu
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Občianske
združenie
diabetikinfo.sk
Pomôžme si, o.z.

Sacharidy do vrecka
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Dobrovoľníci zo
"zberného" centra
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Mažoretky TINA
Bratislava
Cirkevná základná
umelecká škola sv.
Gorazda

Preži detsvo s
mažoretkami
Ozvučenie
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Špeciálna základná
škola a Špeciálna
materská škola

Naša zmyslová záhrada

Vďaka podpore boli zabezpečené terénne a klubové
nízkoprahové služby OZ Kaspian v Petržalke. Tieto
služby využíva približne 100 detí a mladých ľudí za
mesiac.
Vďaka podpore sa mohlo približne 20 detí zo ZŠ
Hrdličkova pravidelne zúčastňovať hodín
muzikoterapie počas celého školského roka
2012/2013, čo prispelo k ich osobnému rozvoju,
budovaniu sebavedomia a uľahčeniu intergácie medzi
počujúcich.
Vďaka projektu bola spoločnosťou KPMG vypracovaná
štúdia pre Slovenský olympijský výbor s názvom
Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike,
ktorej výstupom boli návrhy na zmeny financovania
slovenského športu.
Vďaka podpore bola vydaná knižná próza s názvom
Entropia, ktoré bude k dospozícií širokej verejnosti.
Vďaka podpore sa úspešne zrealizovali 2 koncerty
porozumenia, v Bratislave a v Trenčianskych
Tepliciach. Na konceroch vystúpilo 105 vystupujúcih z
rôznych znevýhodnených skupín. Predstavenie
navštívilo spolu 500 divákov.
Vďaka projektu a udelenému granu bola zabezpečená
prevádzka detských liniek Unicef, ktoré v mesiaci
december pomohli viac ako 1 300 deťom.
Vďaka grantu mal hasičský zbor Priekopa možnosť
vykryť svoje náklady na podporu mládeže, ktorá sa v
tejto organizácii aktívne zapája ako skupina
dobrovoľníkov.
Východiskovým cieľom tohto projektu bolo prispieť k
rozvoju čitateľskej gramotnosti predovšetkým u
školopovinných detí, ale v neposlednom rade aj
pritiahnuť pozornosť rodičov detí, ktorí tento projekt
taktiež podporovali.
Prostredníctvom finančnej podpory tohto projektu sa
deti v materskej škole podieľajú na pestovaní ovocia a
zeleniny na vlastných záhonoch a touto ich aktivitou
sa zároveň učia zodpovednejšiemu prístupu k
životnému prostrediu.
Obnova dielne kde prebiehajú kurzy
rádioelektoroniky, ktoré sa snažia vytvoriť priestor pre
aktivitu mládeže.
Vytvorenie mobilnej aplikácie Sacharidy do vrecka,
ktorá pomáha všetkým diabetickým pacientom poznať
obsah sacharidov v jednotlivých potravinách.
Uskutočnenie teambuildingového stretnutia
dobrovoľníkov, ktorého cieľom je predovšetkým
ventilácia pracovného napätia, odreagovanie sa od
pracovných ako aj stresových situácií.
Získaním finančného príspevku sa podarilo
podporovať aktivity mažoretiek .
Nákup technického vybavenia, najmä micro portov,
teda mikrofónov, ktoré nie sú statické ale pohybujú sa
s postavou, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
divadelných, tanečných a speváckych vystúpení.
Pomocou finančnej dotácie Špeciálna základná škola a
Špeciálna materská škola zabezpečila materiálne
vybavenie a kompenzačné snoezelen pomôcky,
potrebné pri odstraňovaní pohybových bariér.

500,00 €

360,00 €

1 000,00 €

200,00 €
500,00 €

200,00 €

977,31 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

600,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

835,00 €
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Občianske
združenie sv.
František

S deťmi za snehom
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Združenie na
záchranu hradu
Šášov

Záchranné práce na
hrade Šášov 2013

ST2013_
101

OZ Zemplínskoužská hradná cesta

Oživujeme hradnú
pivnicu
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MLOK,o.z.

Rekonštrukcia
najstaršieho náhrobku v
meste Malacky

ST2013_
103

Peter Hoang

Techno Deaf
Underground Event &
Records
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Štefan Racek

MALPISTA
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Mgr. Jana Filipová

Administratívne služby,
poradenstvo a
polygrafia
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Stredisko
evanjelickej
diakonie ,,útulok
Dom na polceste"

Farma - štart - III.

Na základe finančnej podpory Občianske združenie sv.
František uskutočnilo zimný tábor, ktorý vedie nielen
k osvojovaniu si zimných športov ale aj k zlepšeniu
vzťahov a upevňovaniu priateľstiev.
Združenie vďaka financiám z grantu zakúpilo náradie a
občerstvenie pre dobrovoľníkov, ktorí odstránili a
spracovali náletovú vegetáciu z hradu Šášov a jeho
okolia. Hrad má ročne 2000 návštevníkov a
dobrovoľníkom sa podarilo sprístupniť jeho pivnicu.
31 členov združenia mohlo vďaka poskytnutému
grantu zaistiť bezpečný pohyb v pivnici hradu nad
Vinným a tým pripraviť pivnicu na jej ďalšie využitie.
Takýto počin ocení viac ako 3 000 turistov ročne.
Prostredníctvom grantu združenie zabezpečilo
reštauračné práce najstaršieho pomníka na malackom
starom cintoríne, ktorý bol niekoľko rokov v
havarijnom stave.
Predmetom podnikatelského zámeru je byt dobrým
didžejom a producentom. organizovať Techno Deaf
akcie. Techno Deaf sa stava veľmi populárnou
rešpektovanou na slovenske aj v českej republike.
Naša tradična hudba je mix techna, dark techna, techhouse, minimal techna, Groove techna a hardtechna.
Chcel by som ludí zabávat, byt didžejom aj v štyle:
hardtechno a hardgroove vrátane všetkých. Bude mi
potešením pracovať s niektorými z najvýznamnejších
národných a medzinárodných DJ.
Vykonávanie maliarskych, natieračských,
obkladačských, dlažobných a drobných murárskych
prác s predschádzajúcim i následným upratovaním
priestorov. Moja predstava: majiteľ-objednávateľ mi
odovzdá objekt ja mu objekt odovzdám uprataný so
zrealizovanými objednanými prácami. Podnikať
budem ako fyzická osoba na základe živnostenského
oprávnenia.
Hlavným predmetom zriadeného chráneného
pracoviska je organizovanie školení, kurzov a
seminárov. Chránené pracovisko vzniklo v roku 2012
po konzultácii s pracovníčkou ÚPSVaR Žilina. Pre ďalší
rozvoj svojej podnikateľskej aktivity si chcem rozšíriť
činnosti, ktorým sa chcem venovať hlavne z dôvodu
záujmu a potreby podnikateľských subjektov. Chcela
by som si svoje živnostenské oprávnenie rozšíriť o
ďalšie činnosti - Administratívne služby a poradenstvo,
konkrétne kopírovacie a rozmnožovacie služby a
polygrafia. Tieto služby sú v dnešnom prostredí veľmi
žiadané a čoraz viac ich vyhľadávajú úspešné firmy,
začínajúci podnikatelia, študenti aj neziskové
organizácie.
Po dlhoročných skúsenostiach s cieľovou skupinou
klientov, sme sa rozhodli zriadiť poľnohospodársku
farmu, ktorú postupne plánujeme rozšíriť na stredne
veľkú farmu s cieľom predaja poľnohospodárskych
produktov v širšom regióne. Výhodou tejto farmy je,
že v nej nájdu uplatnenie aj viac postihnutí klienti.
Cieľom pre bežných klientov je učiť sa pracovným
návykom a disciplíne,odkázaní klienti tu budú
zaradení do pracovnej terapie. Práce vykonávané na
farme sú prevažne jednoduchého charakteru a
nevyžadujú si žiadne špeciálne zručnosti, takže sú
vyhovujúce pre našu cieľovú skupinu. Pod prácami na
farme rozumieme pestovanie poľnohospodárskych

1 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 320,00 €

3 320,00 €

3 320,00 €

5 000,00 €
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plodín, chov dobytka a iných poľnohospodárskych
zvierat
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Juraj Želinský

Rýchlé občerstvenie Fast
Food 3 in1
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KASPIAN

Učíme sa byť lepší 2
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Občianske
združenie Roma
Production

World Roma Festival
"International Gypsy
Fest"
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PŠC Pezinok Junior

Mladí Hamšíkovci
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Základná škola pre
žiakov so
sluchovým
postihnutím
internátna

Celoštátne športové hry
sluchovo postihnutých
žiakov

ST2013_
111

Slovenska agentura
na podporu
zdravotne
postihnutych
obcanov
Spolok Martina
Rázusa

Národná prezentácia
umenia
handicapovaných
umelcov SR

ST2013_
112

Pomník Martina Rázusa v
Bratislave

Predmetom podnikateľského zámeru je otvorenie
novej prevádzky rýchleho občerstvenia v nákupnom
centre v Spišskej Novej Vsi. Rýchlé občerstvenie bude
prevádzkovať Juraj želinský, a to na základe výdaného
živnostenského oprávnenia. Rýchlé občerstvenie sa
bude nachádzať v centre nakupovania, oddychu i
voľného času. Bude ponúkať širokú ponuku kvalitných
a netypických jedál, ktoré v oblasti nikto neponúka
Vďaka projektu vytvoríme podmienky pre zábavu,
učenie sa nových vecí, ale aj zvládanie rôznych situácií
v období dospievania. Deťom a mladým ľuďom na
sídlisku chceme zabezpečiť plnohodnotné
nízkoprahové (ľahko dostupné) služby. Kontinuálne im
ponúkať preventívne, voľnočasové, vzdelávacie a
sociálne služby v ich prirodzenom prostredí. KASPIAN
bude realizovať aktivity formou klubu a terénnej
sociálnej práce. Viac ako 300 deťom a mladým ľuďom
bude k dispozícii trikrát týždenne počas celého
obdobia realizácie projektu.
Občianske združenie Roma Production organizuje v
Bratislave od 26. júla do 3. augusta 2013 šiesty ročník
World Roma Festival „International Gypsy Fest.“ Toto
podujatie je najväčším rómskym festivalom, ktorý sa
na Slovensku organizuje od roku 2008. Na festivale
počas piatich rokov vystúpili umelci z Brazílie,
Argentíny, Španielska, Švédska, Nemecka, Rakúska,
Macedónska, Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Poľska,
Maďarska, Česka a Slovenska. Sprievodné podujatia
festivalu si doteraz pozrelo 7 300 návštevníkov. O
festivale pravidelne informujú domáce média, ako
Slovenská televízia, Rádio Expres, Tlačová agentúra
SR. O festivale informovala vo svojom vysielaní aj
prestížna americká televízia CNN.
Organizácia zimného sústredenia pre mladých
futbalistov, kde sa konali predovšetkým intenzívne
celodenné tréningy, ktorých cieľom bolo utuženie
kolektívu a zlepšenie zdravotného stavu.
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v
Lučenci organizuje 5.-9.6.2013 49. ročník Celoštátnych
športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Na
tomto podujatí sa zúčastní 6 škôl zo Slovenska. Spolu
to bude 72 pretekárov a 18 vedúcich. Športové hry sa
vždy uskutočňovali pod finančnou záštitou
Ministerstva školstva SR. Vzhľadom na zmenu
rozpočtových pravidiel nám ministerstvo na CŠH
finančné prostriedky nepridelilo. Vzhľadom k tejto
skutočnosti sme nútení pokryť všetky výdavky z
vlastných zdrojov, ktoré však nie sú postačujúce.
„Národná prezentácia umenia handicapovaných
umelcov SR“ pod záštitou p.Ing.Tomáša Malatinského,
ministra hospodárstva SR s názvom Handicapovaní
umelci vystavujú umelecké diela v Bratislave 100
umeleckých diel na Ministerstve
Realizácia pomníka Martina Rázusa na Rázusovom
nábreží v Bratislave. Výroba jednotlivých artefaktov
pomníka (žulové knihy s názvami pôsobísk Martina
Rázusa, sklenené hranoly s citátmi a životabehom MR,
dlaždice). Osadenie pomníka na určenom mieste
(zemné práce, základy, vlastné osadenie a ukotvenie
pomníka).
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3 000,00 €

2 000,00 €
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1 000,00 €

600,00 €

2 000,00 €

160

ST2013_
113

Divé maky, o.z.

Cigánsky bašavel 2013
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o.z. Pomoc obetiam
nášľapných mín

Želkova škôlka

ST2013_
115

Asociácia
nepočujúcich
Slovenska, Centrum
nepočujúcich Žilina

Medzinárodný deň
nepočujúcich a Miss
nepočujúca Slovenska
2013
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Divé maky, o.z.

Cigánsky Fun Bašavel
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Základná škola pre
žiakov so
sluchovým
postihnutím
internátna
SOŠ pre žiakov so
sluchovým
postihnutím
internátna

Jazyková učebňa pre
sluchovo postihnutých
žiakov
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Perspektívy histórie

Cigánsky bašavel je multižánrový open-air festival,
ktorý sa uskutoční 29.8.2013 na hrade Červený kameň
v čase od 11.00 do 23.00hod. Počas programu sa
predstavia nielen rôzne hudobné štýly, ale tiež rôzne
typy umelcov z rôznych krajín. Tohtoročnou hlavnou
myšlienkou festivalu je návrat ku koreňom a
predstavenie tradičnej rómskej kultúry a hudby v jej
najpôvodnejšej podobe. Súčasťou festivalu je
prezentácia tradičných remesiel, kuchyne a
workshopov. Návštevníci festivalu tak budú môcť na
vlastnej koži zažiť rómsku kultúru, ktorú bežnom
živote nemôžu spoznať. Festival, ktorý má aj
benefičný charakter dáva priestor aj deťom
zapojeným do programu štipendijného programu Divé
maky.
Projekt Želkova škôlka sa zameriava na vzdelávanie
detí v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v
spojitosti s cestovaním vo vlakoch a v blízkosti
železničných tratí. Zámerom animovanodokumentárneho seriálu a ilustrovanej knihy je
primeraným spôsobom varovať deti pred
nebezpečenstvami,ktoré im hrozia pri nedodržiavaní
predpisov a zákazov na trati a vo vlaku,poukázať na
následky ich neuvážených činov a poučiť ich, ako sa
majú správať,keď
cestujú vlakom.Prostredníctvom rozprávok o
dobrodružstvách nerozvážneho zajka a jeho múdreho
kamaráta ježka sa deti dozvedia,čo sa smie robiť a čo
nie vo vlakoch a na železničnej trati.
Medzinárodný deň nepočujúcich (MDN) je
celosvetová významná akcia, ktorá sa koná každý rok
v mesiaci september od roku 1958 v rôznych mestách
Slovenska. Usporiadanie každoročnej septembrovej
akcie organizuje výlučne občianske združenie
Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS), ktoré je
zároveň aj členom Európskej únie nepočujúcich a
Svetovej federácie nepočujúcich. V súčastnosti ma
ANEPS 637 členov po celom Slovensku, kde má
zriadené organizačné jednotky - centrá a krajské
centrá ANEPS. Putovnú zástavu na organizovanie
MDN prevzalo CN ANEPS Žilina a chopilo sa tak
organizovania 36. ročníka MDN a MISS nepočujúca
Slovenska 2013. V rámci tohto dňa sa konajú rôzne
semináre, športy a vystúpenia.
Prezentcia rómskej kultúry, spevu a tanca, vytváranie
medzikultúrneho dialógu medzi majoritou a
minoritou, spoznávanie rómskej kultúry, búranie
vzájomných predsudkov.
Vďaka projektu bolo doplnené zariadenie v jazykovej
učebni pre SP žiakov o učebné pomôcky na predmety
rôzne predmety.

Vďaka realizácii tohto projektu 47 študentov za
mesiac sa dozvedelo informácie o histórii mesta
Kremica, ako sa aj zúčastnilo exkurzie na hradoch
Červený Kameň, Spišský hrad a Mestský hrad v
Kremnici.

30 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

1 625,08 €

1 987,00 €

1 871,10 €
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Spojená škola Jána
Vojtaššáka
internátna Základná škola pre
žiakov so
sluchovým
postihnutím Jána
Vojtaššáka
internátna
Materská škola

"Zlepšíme komunikáciu skvalitníme život"

Vďaka tomuto projektu môže 20 sluchovo
postihnutých detí a 20 detí s narušenou
komunikačnou schopnosťou alebo s viacnásobným
postihnutím napredovať rýchlejšie v učení vďaka
zakúpeniu programu FONO2.

1 684,00 €

Športujeme s Lesinkom

1 000,00 €

Zš s Mš pre deti a
žiakov so SP,
Drotárska cesta 48,
Bratislava
Spojená škola
internátna

UŠKO

V rámci tohto projektu sa uvedenej Materskej škole
podarilo zrevitalizovať časť školského dvora, čím sa
vytvorilo príjemné prostredie a nové hracie plochy a
pohybové možnosti pre deti ako aj ich rodičov.
Vďaka realizácii tohto projektu môže 30 detí za mesiac
využívať terapiu, ktorá zabezpečí ich väčší rozvoj pri
učenie a samostatní psychický vývoj.

2 000,00 €

Stredná odborná
škola, Gymnázium a
Odborné učilište
pre žiakov so
sluchovým
postihnutím
Stredná odborná
škola, Gymnázium a
Odborné učilište
pre žiakov so
sluchovým
postihnutím
Voices, n.o.

Logopédia modernejšie a
efektívnejšie

Realizovaný projekt pomohol 150 žiakom v zlepšení
podmienok a aj motivácie na koncentrované učenia
sa. Projekt pomáha zvýšiť úroveň komunikačných,
jazykových a čitateľských kompetencií žiakov so
sluchovým postihnutím.
Vďaka realizácie tohto projektu 48 žiakov za mesiac
môže využívať dva logopedické počítačové programy Fono2 a SpeechTrainer. Tento úspešný projekt prispel
k modernizácii školského logopedického vybavenia a
rozšíreniu možností logopedickej terapie.

Slová sú aj na hranie

Viac ako 45 žiakov sa naučilo spolu komunikovať pri
spoločenský aktivitách a tak sa im podarilo začleniť
skupinu nepočujúcich detí do aktivít počujúcich detí.
Počujúce aj nepočujúce deti si takýmto spôsobom
rozvíjať si aj priestorovú orientáciu.

651,72 €

Choices II

Projekt nadväzuje na prvú sériu rozhovorov Choices,
ktorých cieľom bolo ukázať mladým ľuďom, že na
Slovensku je veľa ľudí, ktorí aj keď zvyčajne nemajú na
prezentáciu veľa priestoru, robia zaujímavé veci. V
prvej sérii sme sa zamerali na pomáhajúce profesie a
priniesli aj zopár všeobecnejších tém (krása a radosť,
individualizmus a škola, a pod.). V druhej sérii
prinesieme v čase od septembra do novembra 2013
ďalších šesť rozhovorov - opäť na témy týkajúce sa
pomáhajúcich profesií, ale aj všeobecnejšie (čo je
úspech, účel nesvätí prostriedky a podobne).
Vzhľadom na skúsenosti z prvej série presunieme
rozhovory do podvečerných hodín (od 18.00) a do
priestorov združenia Kontakt v Bratislave
Iniciatíva Učiteľ 2020 (ďalej U2020) si kladie za cieľ,
aby naše deti mali kvalitných učiteľov. Toto chceme
dosiahnuť otváraním konštruktívneho dialógu,
prinášaním zodpovedných analýzy a reálnych riešení,
ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu vzdelávania na
Slovensku. Víziou U2020 je, aby do roku 2020 bolo
povolanie učiteľa atraktívne a špičkoví ľudia mali
záujem stať sa a ostať učiteľmi. Projekt je zameraný
na pokračovanie realizácie konferencií inicatívy
U2020, spojených s konštruktívnymi workhshopmi,
realizáciu profesionálneho PR, aby sa iniciatíva a jej
výstupy dostali do povedomia širšej verejnosti.

6 000,00 €

Manageria

Rozvoj čítania s
porozumením u
nepočujúcich žiakov.

Podpora vzdelávania na
Slovensku - iniciatíva
Učiteľ 2020

2 000,00 €

1 510,20 €

5 000,00 €
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Amity

Percussion Festival 2013
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OZ SECRETevents

KDE BOLO, TAM BOLO...
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Ivana Daučíková

SLOVENSKÁ
REPREZENTÁCIA V
PETANQUE

ST2013_
129

Terézia Grešnerová

Rozumiem tomu, čo
čítam

ST2013_
13

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar,
Ševčenkova 21,
Bratislava
Domov sv. Jána z
Boha, n. o.

2. Letná Olympiáda
nízkoprahov 2013

Fond pre podporu
výchovy a
vzdelávania
sluchovo
postihnutej
mládeže, n. f.

Medzinárodný týždeň
Nepočujúcich
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Výmena starých
plynových kotlov v
Domove sv. Jána z Boha

Festival perkusií je jedinečný projekt svojho druhu na
Slovensku, ponúka koncerty vynikajúcich slovenských
aj zahraničných umelcov, ktorí predstavujú špičku v
danej oblasti. Predstavia sa aj nové a nečakané
prepojenia tradícií Východu a Západu, klasickej a
etnickej hudby a tiež najnovšie trendy.
Popri hlavnom programe ponúkne festival aj priestor
na získavanie prvých skúseností s perkusiami a
rozmanitých informácií o hudbe. Odborné workshopy
pod vedením samotných účinkujúcich ponúknu
praktické ukážky pre širšiu verejnosť aj pokročilejších
záujemcov.
najinteraktívnejší a najkreatívnejší rozprávkový
festival /nielen/ pre deti prináša jedinečnú zábavu a
dokonalý zážitok z prekvapenia!
Inšpirácia. Netradičnosť. Inovatívnosť.Kreativita.
Invenčnosť ale hlavne interaktivita. Priblížiť /nielen/
deťom /nielen/ vážne temy prostredníctvom
osobností v tej ktorej oblasti a zážitku.
Zabezpečiť účasť slovenského ženského
reprezentačného tímu na Majstrovstvách sveta žien v
petanque v roku 2013 vo francúzskom meste
Montauban. Počet členov tímu je naviazaný na 4
hráčky (Ivana Daučíková, Martina Snopová, Diana
Soboličová, Timea Šurínová), jedného trénera Antona
Majerčíka a manažéra Mareka Soboliča. Tím sa
víťazstvom na Majstrovstvách Slovenska žien v
petanque v mesiaci júl (13. - 14. júla 2013) nominoval
na Majstrovstvá sveta žien v petangu 2013.
Majstrovstvá sveta žien sa konajú každé dva roky,v
medzi období sú organizované Majstrovstvá Európy.
Čítanie je najčastejším zdrojom informácií a
najdôležitejším spôsobom osvojovania si jazyka pre
žiakov so sluchovým postihnutím. Originálne knihy sú
pre nich náročne napísané. Preto som sa rozhodla
zjednodušiť knihu Tri múdre kozliatka a k nej zhotoviť
pracovný zošit. Žiaci v základných školách pre
sluchovo postihnutých po celom Slovensku a ich
učitelia obdržia pestrý knižný materiál pre vyučovanie
ale aj voľnočasové aktivity, aby tak budovali pozitívny
vzťah ku knihám a rozvíjali si základ svojej gramotnosti
- čítanie s porozumením.
Vďaka realizácii projektu sa až 140 detí z 8
nízkoprahov zúčastnilo Druhej letnej olympiády
organizovanej dobrovoľníkmi nízkoprahového centra
Fun club Fortuna. Do realizácie športových aktivít pre
súťažiacich bolo zapojených 50 dobrovoľníkov.

2 000,00 €

Výmena 15 rokov starých plynových kotlov za nové v
kotolni Domova sv. Jána z Boha za účelom bezpečnej a
regulovanej prevádzky kotolne a úspory energií.
Kotolňa slúži na výrobu tepla a teplej vody pre ľudí
ktorí sa zdržiavajú v dennom centre, žijú v útulku
alebo sú ubytovaní po pracovnej terapii.
Zviditeľnenie práce žiakov so sluchovým postihnutím,
oslava Medzinárodného týždňa Nepočujúcich, deň
otvorených dverí s ukážkami prác, výrobkov,
kultúrneho vystúpenia žiakov z našej školy.

5 000,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

1 250,00 €

994,00 €

3 998,00 €
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Amity o.z.

Muzikoterapia
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Voices, n.o.

Vyhodnotenie
neformálneho
vzdelávania za rok 2013
a príprava projektu
Choices 2014
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Slovenský výbor pre
UNICEF

Podpora dištančného
poradenstva na Linke
detskej istoty

Nepočujúce deti sa môžu tiež tešiť z tvorby hudby a jej
prínosu v muzikoterapii. Existujú rôzne stupne straty
sluchu, od menej závažných prípadoch, tj deti, ktoré
vnímajú niektoré zvuky a nepočujúce, ktoré nie sú
plne schopné vnímať hudbu, ale vibrácie a pocity,
ktoré vytvoria. V obidvoch prípadoch treba hľadať
alternatívne spôsoby, ako ich naučiť cítiť hudbu a
rytmus v tele. Vieme to dosiahnuť prostredníctvom
bubnov a perkusii. Cieľom projektu je posunúť prácu
deti v muzikoterapii do umeleckej roviny a to
vytvorením súboru, ktorý by vystupoval na
verejnosti.Touto formou vieme priblížiť deťom svet
hudby, stimulovat ich duševny rast,naučiť ich
vyjadrovať svoje názory a integrovať sa.
Podujatia Voices navštevuje rôznorodá skupina ľudí.
Snažíme sa, aby tieto podujatia pritiahli ešte väčší
počet ľudí, a aby im priniesli zaujímavý zážitok, novú
skúsenosť, motiváciu, inšpiráciu alebo zručnosť či
vedomosť. Aby sa to v roku 2014 podarilo, je
potrebné zhodnotiť výsledky a výstupy aktivít
zrealizovaných v roku 2013. Projekt umožní
Neziskovej organizácii Voices vyhodnotiť projekty
neformálneho vzdelávania, ktoré prebehli v roku
2013. Ide o dve série školení Trampolina (spolu 17
celodenných a 2 poldenné semináre) a dve série
rozhovorov Choices (spolu 14). Na základe zistení
potom Voices pripravia podnety a témy, ktorým sa
budú v neformálnom vzdelávaní venovať v roku 2014.
Zámerom projektu je udržať priestor pre vypočutie
detských hlas. Podpora zdravého životného štýlu,
sprevádzanie dieťaťa v ťažkých situáciách, pomoc pri
predchádzaní nežiaduceho správania sa detí voči
sebe, voči svojmu okoliu.

3 676,50 €

6 000,00 €

2 000,00 €

Očakávané výsledky projektu sú: lepšia príležitosť pre
deti, ktoré potrebujú riešiť svoje problémy mimo
svojho prirodzeného prostredia, a tým realizovať svoje
základné právo na starostlivosť a ochranu.
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Mládež ulice

Nízkoprahové aktivity v
sídliskových komunitách

ST2013_
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Janka Repaská
Cernáková

Pohodička u Janky

Aktivity: organizácia poradenského procesu, služba
dištančného poradenstva, zvyšovanie úrovne
poskytovaných služieb.
Nízkoprahové programy pre deti a mládež realizujeme
v troch lokalitách Bratislavy - Petržalka, Rača, Vajnory.
Prinášame sem pre klientov ponuku voľnočasových a
sociálnych aktivít v ich prirodzenom prostredí.
Prostredníctvom nich vytvárame pre deti a mladých
ľudí bezpečné prostredie, možnosť na zmysluplné
trávenie voľného času, rozvoj sociálnych zručností. To
všetko sa deje na základe vzťahov, ktoré s klientmi
budujeme a ktoré nám dávajú možnosť pomáhať im
pri prekonávaní ťažkých životných situácií.
Menšia kaviareň s útulným prostredím. Vedľa tejto
prevádzky má nepočujúca podnikateľka aj
kaderníctvo, toto kaderníctvo má veľkú klientelu a je
obľúbené medzi ľuďmi. V príjemnom prostredí sa
snažia klientom ukázať že aj nepočujúci ľudia sú
sympatickí a budú sa snažiť niečo priučiť aj z
posunkovej reči.

2 000,00 €

1 005,08 €
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Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre deti
- Tichý workshop Žilina
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Stredisko
evanjelickej
Diakonie

Farma - final
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Nadacia Dystrofica

Rekonštrukcia bazéna

ST2013_
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ARS for ART

"for4"

ST2013_
140

Občianske
združenie Bagar

Koncerty porozumenia

Deťom sa vždy odovzdávalo to najlepšie z nás - naše
skúsenosti, naše úspechy, náš život naplnený prácou,
naše pocity, náš návod na to ako žiť a čím byť. Veta ,,
vzdelávanie prepojené s praxou,, sa v súčastnosti stala
dôležitou realitou dnešnej doby. Naším cieľom je
darovať deťom mestečko s interaktívno edukačnýmimi workshopmi - darovať im chýbajúci
priestor, kde nazbierať skúsenosti a následne ich aj
priamo využiť v nasymulovanej realite bude
skutočnosťou. Deťom chceme umožniť priblíženie sa k
jednotlivým povolaniam, témam súčastnosti, dať im
možnosť vyskúšať si ich a hovoriť o nich. V súčasnosti
deti nemajú priestor, ani možnosti priblížiť sa k
jednotlivým povolaniam a témam.
Po dlhoročných skúsenostiach s cieľovou skupinou
klientov, sme sa rozhodli zriadiť poľnohospodársku
farmu, ktorú postupne plánujeme rozšíriť na stredne
veľkú farmu s cieľom predaja poľnohospodárskych
produktov v širšom regióne. Výhodou tejto farmy je,
že v nej nájdu uplatnenie aj viac postihnutí klienti.
Cieľom pre bežných klientov je učiť sa pracovným
návykom a disciplíne,odkázaní klienti tu budú
zaradení do pracovnej terapie. Práce vykonávané na
farme sú prevažne jednoduchého charakteru a
nevyžadujú si žiadne špeciálne zručnosti, takže sú
vyhovujúce pre našu cieľovú skupinu. Pod prácami na
farme rozumieme pestovanie poľnohospodárskych
plodín, chov dobytka a iných poľnohospodárskych
zvierat
Prostredníctvom projektu by sme chceli pomôcť
zrekonštruovať pôvodný exteriérový bazén v zariadení
v DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici , ktorý už dlhodobo
nespĺňa požadované štandardy (prepúšťa vodu cez
steny a nedisponuje čistiacim zariadením).Nakoľko
prevažnú časť obyvateľov Slniečka tvoria imobilní,
ťažko postihnutí obyvatelia, s ktorými je veľmi ťažké a
nákladné cestovať počas horúcich letných dní na
kúpaliská, našou snahou je sprístupniť im tieto pre
zdravých ľudí tak neuveriteľne bežné veci priamo u
nich v zariadení. Prostredníctvom rekonštrukcie sa
nám podarí určitou mierou priblížiť život v zariadení
domácemu prostrediu, nehovoriac o pozitívnych
účinkoch na pohybový aparát klientov.
Uskutočnenie workshopu vo Vysokých Tatrách,
ktorého cieľom bola propagácia maľby mimo
oficiálnych centier umenia.
Projekt spája dve významné aktivity OZ Bagar:
Koncerty porozumenia a Slovensko bez bariér. Na
Koncertoch porozumenia spájame vystupujúcich zo
zraniteľných skupín, zdravotne postihnutých,
seniorov, detí z detských domovov , rómske
komunity. Slovensko bez bariér motivuje samosprávy
a ďalšie subjekty a verejnosť odstraňovať materiálne
aj spoločenské bariéry, brániace pri realizácii práv a
oprávnených záujmov ľudí zo zraniteľných skupín.
Koncert v Trenčianskych Teplíc spojí vystúpenie
takýchto skupín s apelom na občanov, aby prispievali
k odstraňovaniu bariér. V Bratislave koncert bude
súčasťou slávnostného vyhlásenie výsledkov už
šiesteho dvojročného kola súťaže Slovensko bez
bariér.

4 500,00 €

8 400,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €
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Fórum donorov

Škola filantropie
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Manageria

MLP - rozvojový program
Managerie
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Centrum
špeciálnopedagogic
kého poradenstva,
Spojená škola,
Poprad
DOMKA - Združenie
saleziánskej
mládeže

Rzymanová Mobilný
pedagóg
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Obecný úrad
Predmier

Rodinná olympiáda
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Cirkus49

Kino Pocity
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Muzikal v Trnavke

Cieľom Školy filantropie je prepojenie teórie
filantropie s praxou priamo v teréne a reflektovanie
potrieb organizácií, ktoré realizujú svoje projekty
naprieč spoločenským spektrom. Prostredníctvom
interaktívnych worskshopov pre neziskové organizácie
a nadácie chceme upriamiť pozornosť MNO sektoru
na možnosti viaczdrojového financovania, zapojenie
donorov, využitie aktívneho DMS systému, ako aj
potreby efektívneho PR a medializácie danej aktivity.
Účastníkov kurzu chceme aktívne zapojiť do činností,
ktoré sú bezprostrednou súčasťou realizácie
úspešných projektov a naučiť ich vedieť využiť všetky
formy podpory a zviditeľnenia sa. Do procesu chceme
preto zapojiť aj skúsených ľudí z praxe.
Manageria Leadership Program (MLP) je 3-ročný
rozvojový program pre študentov, ktorí sa chcú lepšie
pripraviť pre prax a majú ambíciu raz realizovať
významné zmeny v biznise, vzdelávaní, súdnictve či
iných oblastiach spoločnosti.
Manageria Leadership Program poskytuje:
- Líderské školenia, tréningy manažérskych zručností s
ľuďmi z praxe
- Kariérne poradenstvo a koučing od skúsených
profesionálov
- Riešenie prípadových štúdií s top firmami v
jednotlivých odvetviach
- Podpora realizácie projektu študenta a osobný
mentoring od úspešných ľudí z praxe
- Realizáciu Leadership Campu.
Po absolvovaní programu, chceme docieliť, aby raz na
významných postoch boli schopní a slušní ľudia.
počet rodín: 2.
Meno dieťaťa: Bruno Novák, 3 roky, Spišská Nová Ves.
Meno dieťaťa: Samuel Nevizánsky, 5 rokov,
Ružomberok.
Divadelné predstavenie (MUZIKÁL „ESTER“) pre
mládež od 15 do 18 rokov. Hlavným cieľom je zapojiť
mnohých mladých do vytvárania spoločného projektu,
ako je divadlo. Samotné divadlo nesie výchovné
posolstvo a vychováva aj samotných zaangažovaných.
Učí kreativite, kultúrnemu prejavu a mnohým
formám, ako odovzdávať hodnoty. A v nie poslednom
rade je veľkým prostriedkom na rozvíjanie sa v
rôznorodých talentoch od schopnosti rečového
prejavu až po rôzne technické zručnosti. Učíme
mladých vhodnému kultúrnemu prejavu,
vystupovaniu, rečovému a hudobnému (speváckemu
aj tanečnému) prejavu. Samotná téma muzikálu
vhodne reaguje na súčasné spoločenské problémy
mladých ľudí a začlenenie sa do spoločnosti.
Východiskovým bodom tohto projektu bola
organizácia rodinnej olympiády v priestorom
športového areálu ŠK Predmier, ktorej hlavným
účelom bola podpora pohybu na čerstvom vzduchu,
pestovanie športových návykov a zlepšenie fyzického
zdravia.
Vďaka tomuto projektu viac ako 140 mladých divákov
malo možnosť zhliadnuť kvalitný výber slovenskej a
svetovej kinematografie, s ktorým by sa inak
pravdepodobne nestretli.

4 998,60 €

10 000,00 €

2 353,77 €

500,00 €

685,30 €

1 000,00 €
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Obec Mojmíroivce

Rozpohybujme sa
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LP DOMINO

Chceme byť s našimi
deťmi
Zdravý životný štýl
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Mestský klub
dôchodcov

Pestrý život seniorov
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Základná škola s
materskou školou,
Slobodné 23, Lutila

Detské mestečko
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Ulita, o.z.

Miesto pre mňa
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Prístav nádeje, o.z.

Tréningy pracovnej
rehabilitácie pre
hendikepovaných
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Ľudia pre Malacky

Mestské arborétum
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Združenie Bludní
rytieri

Cesta riekou Eridanos II.
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Obec Lupoč

Športu zdar
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Občianska iniciatíva
GRINAVA

GREEN CLASS
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Občianske
združenie
Púpavienka

Environmentálne už aj v
materskej škôlke
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MŠ Bratská 9,
Banská Štiavnica

Čistinka
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Jesienka-Zariadenie
pre seniorov a
denný stacionár

S úsmevom na tvári
lepšie sa darí
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Špeciálna základná
škola internátna

Magnetoterapia
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Nadácia detského
kardiocentra

Príprava detí a rodičov
na vyšetrenia, výkony,
operácie a domácu

Materská školaÓvoda

Založenie jednej zo stromových alejí nového
pohybového parku, ktorej cieľom bolo vytvoriť plne
funkčný park s dvoma športoviskami trasou pre in-line
a pohybovo relaxačnou zónou pre seniorov.
Vybudovanie priestorov príjemného posedenia s
altánkom a revitalizácia plochy určenej pre verejnosť.
Zhotovenie zeleninovo bylinkovej záhrady prispelo k
rozšíreniu vedomostí detí ohľadom získavania
informácií o pestovaní zeleniny a tiež
enviromentálneho povedomia.
V rámci projektu "Pestrý život seniorov "sa poskytol
priestor pre efektívne trávenie voľného času napríklad
športovými a záujmovými aktivitami, besedami a
tvorivými dielňami vďaka ktorým sa vyplnil voľný čas
seniorov.
Na základe získaných finančných zdrojov sa vybudoval
oddychový areál, ktorého súčasťou sú drevené
pieskovisko, drevený domček, tabule na kreslenie a
lavičky. Celý priestor bol takisto skrášlený výsadbou
kríkov a stromčekov.
Uskutočnenie stretnutí skupín, na ktorých sa
zúčastnilo 42 detí a mladých ľudí. Skupinové aktivity
priniesli deťom a mladým ľuďom možnosť trávenia
voľného času v bezpečnom priestore pod vedením
skúsených pracovníkov.
Vďaka tejto aktivite sa podarilo zapojiť 68 ľudí s
hendikepom (telesným a zmyslovým) do zácvikových
aktivít chránenej dielne, zaučiť ich a pripraviť ich tak
na otvorený trh práce.
Cieľom projektu bolo označiť vzácne dreviny, ktoré sa
nachádzajú v chránenom Zámockom parku pri
Pálfiovskom kaštieli. Podstatou projektu je zvýšiť
povedomie návštevníkov arboréta o význame zelene.
V rámci projektu sa nám podarilo zriadiť loď, ktorá
funguje ako plávajúce múzeum vybavené expozíciou
popisujúcou výbavu a život vtedajšej spoločnosti.
Vďaka tejto zrealizovanej aktivite bude 20 rodín detí a
mládežníkov, vedieť kde sú ich deti a čo robia.
Podarilo sa obnoviť činkáreň a tak mládežníci našli
miesto, kam môžu ísť. ie
Vďaka tejto aktivite môže viac ako 100 detí za týždeň
využívať exteriérovú triedu na výučbu a aktivity.
Taktiež viac ako 1 000 obyvateľov môže túto zelenú
triedu využívať na rôzne podujatia a aktivity.
95 detí MŠ Magurská v rámci exteriérových aktivít sa
zapojilo do aktivít pri výsadbe rastlín a budovaní
náučného chodníka pre deti. Do projektu sa zapojilo aj
ďalších viac ako 120 detí v okolí MŠ Magurská.
100 detí sa zapojilo do realizácie environmentálnej
výchovy zážitkovou formou a zlepšenia medziľudských
vzťahov. Tejto aktivity sa zúčastnilo aj 200 matiek na
materskej dovolenke spolu s deťmi zo sídliska.
30 prijímateľov sociálnej služby v zariadení sa
zabávalo v maskách s ľudovou kapelou na fašiangovej
veselici,vyrobili mnoho dekoratívnych predmetov a
zaspievali si spolu s deťmi z miestnej umeleckej školy.
39 detí a 15 dospelých môže denne využívať novú
terapiu vďaka zakúpenia sady prístrojov
nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Melio.
Približne 70 detí za mesiac sa bude môcť vďaka
zrealizovanému projektu lepšie pripraviť na pobyt v
nemocnici. Taktiež aj ich rodičia budú mať uľahčenú

953,70 €

1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

999,00 €

849,12 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

999,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

980,00 €

999,30 €
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starostlivosť.

situáciu s pochopením vzniknutej situácie hospitalizovaní ich dieťaťa.
150 detí sa zapojilo do prípravy ihrísk. Ďalšie deti ako
aj dospelí budú využívať vzniknuté ihriská na voľno
časové aktivity.
Viac ako 140 detí sa zúčastnilo až 108 herných aktivít
s cieľom podporiť spoluprácu v kolektíve a umožniť
nadviazať kamarátstva medzi rovesníkmi. Táto aktivita
by sa mala opakovať každý rok.
3 stáli zamestnanci, ktorí bývajú na hrade počas
turistickej sezóny majú uľahčené bývanie. Taktiež aj
30 až 50 turistov/deň ocení nové pece, ktoré umocnia
dojem z návštevy hradu.
60 žiakov počas festivalo a taktiež 300 návštevníkov
festivalu si uvedomilo, uvedomili, že umenie patrí do
vzdelávania našich detí. Dáva im slobodu prejavu a
vychováva z nich individuality.
Uskutočnenie tohto projektu ocení viac ako 10 000
návštevníkov parku ročne. Tí budú mať možnosť tešiť
sa zo 4 000 metrov štvorcových upravenej plochy a
obdivovať 35 nových, vysadených drevín.
164 detí, ktoré navštevujú materskú školu a ďalších 31
deti základnej školy mali možnosť zábavnou formou
osvojovať si nové vedomosti a zručnosti potrebné pre
ich ďalší rozvoj.
203 detí počas celého roka bude môcť využívať
miestnosť na čítanie kníh vo svojom voľnom čase.
Táto miestnosť sa môže využívať aj na vyučovací
proces.
100 detí týždenne, 60 tínedžerov týždenne a 40
dospelých týždenne môže vďaka projektu využívať
bezpečný priestor na stretávanie komunity v prostredí
mládežníckeho strediska a priľahlých objektoch
Viac ako 100 000 návštevníkov múzea ročne bude
môcť obdivovať novú tvár Obecnej záhrady.
Vďaka uskutočneniu tohto projektu viac ako 100
pretekárov sa zúčastnilo 3 súťaží vo freestyle inline
battle v 3 mestách na Slovensku.
7 deťom zo špeciálnej triedy a ďalším 150 deťom z
materskej škôlky umožnil tento projekt využívať
relaxačnú miestnosť - Sníčkovo. Vďaka nej majú
možnosť vytvárať nové väzby, poznávať a stimulovať
zmysly.
Do projektu sa zapojilo 10 žiakov základných škôl a
kvarteto seniorov. Účastníci projektu získali nové
vedomosti o analógovej fotografii.
8 členov mediálneho krúžku bude môcť využívať
zmodernizované technické zariadenie školského
rozhlasu. Ďalších 140 žiakov a učiteľov školy bude
profitovať z kvalitnejšieho vysielania školského
rozhlasu.
21 mladých a dospelých s mentálnym postihnutím (
tanečníkov z folklórneho súboru) malo možnosť
zúčastniť sa sústredenia, ktoré poskytlo priestor na
intenzívnejšiu prácu s tanečníkmi, riešenie
individuálnych potrieb a vytvorenie nových
choreografii.
1025 obyvateľov obce Lednica vrátane dobrovoľníkov
sa podieľali na realizácií projektu. Podarilo sa rozšíriť
ohradník na niekoľko tisíc m2 ako aj vyzbierať
niekoľko desiatok vriec odpadu.
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ŠK SokoLH o.z.

Pláž pre deti
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Centrum nadania,
n.o.
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OZ Zemplínskoužská hradná cesta

Informačno-herné
laboratórium - sociálne
vzdelávanie malých
nadaných detíkojnosti
Tri pece pre jednu
komunitu
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Základná umelecká
škola Jozefa
Kresánka

Lanofest 2013
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Náš Bardejov

Bardejovské potulky
trochu inak
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Materská škola

Zvedavé deti v akcii
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ZŠ s MŠ
P.V.Rovnianka

Literárna čajovňa
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Domka Košice

Pod jednou strechou
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Račianský spolok

Obecná záhrada

Športový klub I-RS

freestyle inline battle
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Rodičovské
združenie pri MŠ

Sníčkovo
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Centrum voľného
času Ahoj

Objavovanie sveta
papierovým okom
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Základná škola s
materskou školou
Maňa

(C)EZPRES
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Bol raz jeden človek

Tancuj, tancuj, vykrúcaj.
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Historicko Astronomická
Spoločnosť

Hradné kosačky

1 000,00 €

1 000,00 €

996,00 €

970,00 €

970,00 €

1 000,00 €

992,53 €

1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

194,00 €

900,50 €

1 000,00 €

1 000,00 €
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Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Reset - mládežnícky
počítačový tábor pre
zrakovo postihnutých
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Klub modernej
gymnastiky Charm

Prešovský gymnastický
pohár
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Združenie rodičov
pri MŠ - Na Starej
Tehelni
FONTIS - občianske
združenie

Čo je za plotom? Kto za
ním býva?
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Materská škola

Stop - červená ničeniu
prírody
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JOP - Jednotka
oduševnených
Petržalčanov

Pomahadlo.sk
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Obec Gyňov

Aby nikto nebol sám
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Vae Victis o.z.
Lietavská Lúčka
Miesto v dome

Keltský deň na Havránku
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Občianske
združenie Zelená
deťom

Dopravné ihrisko hrajme sa bezpečne
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Šikana – pomoc k
svojpomoci
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FCM (Forum for
Communication in
Mediation),
Hlohovec
OZ Detská
komunita
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Východoslovenská
Hasičská Superliga

PRVÝ DOTYK S
HASIČINOU
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Základná škola s
materskou školou
Rakovec nad
Ondavou
RENOVA

Živá voda

Športovo herný a
outdoorový klub

Vybudovanie
Mládežníckeho centra v
Bánovciach nad
Bebravou
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Ukážka získavania medu

Tešíme sa do školy

Tvorivé dielne II.

Koniec jednej čiernej
skládky

21 zrakovo postihnutých mládežníkov sa počas trvania
tábora, kde sa konalo 18 počítačových workshopov
naučilo základy vytvárania webových stránok a taktiež
aj iný počítačové znalosti.
50 rôznych gymnastiek z klubov v Prešovskom regióne
a 20 gymnastiek z klubu Tania Martin sa mohlo
zúčastniť súťaže vďaka zrealizovaného projektu.
44 deťom a 80 dospelým umožnil projekt spoznávať
problematiku susedských vzťahov a zložitejšie osudy
ľudí, detí, či zvieratiek, ktoré to v živote nemajú ľahké.
200 detí, mladých a dospelých ľudí malo možnosť
navštíviť včelnicu a vidieť ukážky stáčania medu. Ďalší
návštevníci farmy a včelnice majú možnosť vidieť túto
procedúru vďaka zakúpenému medometu.
60 detí za mesiac a 60 dospelých, zákonných
zástupcov detí sa zapojilo do zlepšenia a skrášlenia
prostredia školského dvora materskej školy.
Vďaka zrealizovanému projektu je funkčná stránka
susediasebe.sk, ktorá združuje dobrovoľníkov v
Petržalke. Do tejto aktivity sa zapojilo 6 občianskych
združení.
50 starších, osamelých a nezamestnaných občanov sa
počas projektu stretlo s členmi speváckej skupiny na
tvorivých dielňach a na koncerte. Odovzdávali si
navzájom skúsenosti a zručnosti pri výrobe
veľkonočných ozdôb a dobrôt.
690 návštevníkov podujatia malo možnosť zúčastniť sa
na projekte "Keltský deň".
12 detí predškolského veku získalo potrebné základné
vedomosti o hygiene, stravovaní, a základné zručnosti
pri práci s ceruzkou, farbičkami, perom.
95 detí každý deň má možnosť oboznámiť sa s
dopravnými predpismi a pravidlami cestnej premávky.
Bolo vybudované 1 ihrisko a zakúpených 15 detských
dopravných prostriedkov starých i nových.
75 detí sa zúčastnilo výcvikov v oblasti "šikany" na
školách.

1 000,00 €

990,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

797,30 €

748,50 €

800,00 €

835,00 €
645,00 €

550,00 €

835,97 €

37 klientov špecializovaného zariadenia pre osoby s
autizmom sa zapojilo do projektu kde spoznali prácu s
novými výtvarnými a pracovnými technikami.
166 detí bolo zapojených do akcie, ktorá ich uviedla
do sveta hasičov. Deti následne chcú zakladať vlastné
hasičské tými a lepšie chápu význam a dôležitosť
hasičského povolania.
200 detí získalo informácie o vode a jej vlastnostiach.
Zúčastnili sa 2 expedícií k rieke Ondava a 3 exkurzií na
východnom Slovensku.

950,00 €

29 dobrovoľníkom sa podarilo významne vyčistiť
lokalitu smetiska (čiernej skládky) na Dobrej Vode.
Tento počin ocení viac ako 2 000 turistov a rekreantov
za rok.
400 detí zo Základnej školy na Gorazdovej ulici v
Bánovciach nad Bebravou bude môcť centrum
navštevovať v poobedných hodinách.

700,00 €

750,00 €

765,00 €

470,00 €
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Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť na
Slovensku 2013
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Voices, n.o.

Choices
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Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre deti
- Tichý workshop
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Združenie Maxa
Reihardta

Venuša v kožuchu
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OZ Hrad Tematín

Tematín 2013

IVO v rámci svojej misie od roku 2005 realizuje
analyticko-monitorovací projekt Digitálna gramotnosť
na Slovensku, ktorý v dlhodobom horizonte mapuje
adaptáciu obyvateľstva na moderné informačnokomunikačné technológie (IKT). Jeho cieľom je, okrem
kontinuálneho mapovania digitálnych zručností,
odborná reflexia aktuálnych vývojových trendov a
problémov v oblasti informatizácie spoločnosti. V
dlhodobom horizonte je hlavným cieľom udržiavať
tému digitálnej gramotnosti a informatizácie
spoločnosti v pozornosti politikov, zodpovedných
štátnych i verejných inštitúcií, korporátnej sféry,
neziskového sektora a médií.
Projektom chceme mladým ľuďom ukázať, že aj
empatickí a introvertnejší ľudia, ktorí zvyčajne nemajú
na prezentáciu veľa priestoru, robia zaujímavé veci.
Radi by sme tento pohľad prepojili s odborníkmi v
pomáhajúcich profesiách, ktorí robia svoju prácu
kvalitne a sú prínosom pre spoločnosť. Od marca do
júna 2013 usporiadame sériu ôsmich ranných diskusií
určenú pre vysokoškolákov, mladých ľudí, pracovníkov
neziskoviek a všetkých, ktorých téma zaujme. Po
moderovanom stretnutí budú mať účastníci možnosť
pokračovať v rozhovoroch. Stretnutia sa budú konať v
The Spot v BA (8:30 - 10:30). Projektom by sme radi
nenútene a prirodzene zvýšili spoločenský status a
uznanie týchto profesií medzi mladými.
Deťom sa vždy odovzdávalo to najlepšie z nás - naše
skúsenosti, naše úspechy, náš život naplnený prácou,
naše pocity, náš návod na to ako žiť a čím byť.
Veta ,, vzdelávanie prepojené s praxou,, sa v
súčastnosti stala dôležitou realitou dnešnej doby.
Naším cieľom je darovať deťom mestečko s
interaktívno - edukačnýmimi workshopmi - darovať im
chýbajúci priestor, kde nazbierať skúsenosti a
následne ich aj priamo využiť v nasymulovanej realite
bude skutočnosťou.Deťom chceme umožniť
priblíženie sa k jednotlivým povolaniam, témam
súčastnosti, dať im možnosť vyskúšať si ich a hovoriť o
nich. V súčasnosti deti nemajú priestor, ani možnosti
priblížiť sa k jednotlivým povolaniam a témam.
Horúci broadwayský hit
Hra Davida Ivesa bola po svojej premiére na
Broadwayi (2011) nominovaná na dve ocenenia Tony
Award a patrí k najlepším súčasným americkým hrám.
Komorná psychologická dráma je sondou do
archetypálneho rozloženia síl vo vzťahu medzi mužom
a ženou, ktoré v rovnomennom románe v roku 1870
geniálne opísal Leopold von Sacher-Masoch a zapísal
sa tým do histórie klinickej psychológie i svetovej
literatúry. Vynikajúca úroveň adaptácie vyzdvihujúca
nadčasové polohy románu a neustále napätie v
eroticky nabitom dramatickom dialógu zaradzujú hru
medzi to najlepšie, čo vo svojom žánri za posledné
roky vzniklo. Divadlo Aréna ju uvedie v československej premiere.
Občianske združenie Hrad Tematín použilo grant na
nákup materiálu potrebného na opravu porušených
stien, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre 10000
návštevníkov hradu počas roka. Taktiež zabezpečilo
stravu pre dobrovoľníkov.

5 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

30 000,00 €

1 500,00 €
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Novum castrum

Statické zabezpečenie
severnej steny hradného
paláca
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občianske
združenie Hrad
Čeklís

Podzemné tajomstvo
hradu Čeklís
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Združenie priateľov
Hričovského hradu

Záchrana východného
okna predného paláca
hradu Hričov
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Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže

Zachráňme naše
dedičstvo
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Združenie na
záchranu hradu
Revište

Záchrana hradu Revište
2013
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Slovenská technická
univerzita v
Bratislave, Fakulta
chemickej a
potravinárskej
technológie

Záchrana sochy svätej
Uršule

ST2013_
77

CASTRUM GHYMES

Zachráňme spolu hrad
Gýmeš
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Obec Kapušany

Rekonštrukcia klenby na
Kapušianskom hrade

ST2013_
79

o.z.Ľudia a energia

Hlas Gelnice

Občianske združenie Novum castrum využilo grant na
nákup stravy pre dobrovoľníkov a materiálu pre
statické zabezpečenie severnej steny hradného
paláca. Dobrovoľníci umožnili pohodlnejší a
bezpečnejší vstup 1300 návštevníkom Hanigovského
hradu ročne.
Vďaka grantu zabezpečilo OZ Hrad Čeklís nákup
materiálu na veľké odkrytie plochy na Čeklíse.
Archeologické nálezy boli verejne prezentované 3000
návštevníkom. Združenie použilo financie na obedy
pre dobrovoľníkov a koordináciu pomocou mobilných
telefónov.
Vďaka tomuto projektu sa mohlo 60 dobrovoľníkov
podieľať na záchrane východného okna predného
paláca hradu Hričov. Tým zároveň prispeli k
zachovaniu vzácneho detailu - kamenného ostenia
východného hradu, ako aj k bezpečnosti na hrade.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže využilo
grant na kúpu stravy pre dobrovoľníkov a ich
poistenie. Dobrovoľníci počas letných workshopov
pracovali na záchrane ruín kostola a kláštora sv.
Kataríny, ktorý má návštevnosť asi 200 ľudí týždenne.
Vďaka uskutočnenému projektu mohlo 5 murárov
vymurovať v priebehu 10 týždňov cca 20 m3 výpadkov
muriva na južnom paláci a cca 10 m3 na západnej
hradbe hradu Revište.
Cieľom predkladaného projektu je záchrana
zbierkového predmetu SNM, ktorým je veľmi
poškodená vosková socha sv. Uršule. Tento objekt je
výnimočný nielen z hľadiska jedinečnosti v zbierkach
múzeí Slovenska, ale aj rôznorodosťou materiálového
zloženia jednotlivých častí sochy. Jeho konzervovanie
a reštaurovanie preto predstavuje pre odborníkov
zložitú úlohu. Je aj zaujímavým problémom z hľadiska
materiálovej analýzy a výskumu zameraného na návrh
metódy čistenia a konzervovania silne
zdegradovaných voskových častí. Výsledkom projektu
bude získanie poznatkov o analýze objektov
kultúrneho dedičstva z prírodných voskov, skúseností
s ich ošetrením a zakonzervovanie častí odevu sochy
sv. Uršule.
Prostredníctvom finančnej podpory združenie
zakúpilo stravu pre dobrovoľníkov a materiál na
konzerváciu a statické zabezpečenie ohrozených
úsekov muriva hradu Gýmeš, ktorý má tisícky
návštevníkov ročne.
Vďaka projektu sa mohlo realizovať 10
dobrovoľníckych brigád zameraných na odstraňovanie
sutiny. Túto aktivitu ocení viac ako 8 000 návštevníkov
hradu za rok.
V Gelnici ako v starom kráľovskom banskom meste
hrala signalizácia zvukom vždy dôležitú úlohu. Z
celého spektra spôsobov signalizácie sa dod nešnej
doby zachovali len vežové hodiny na starej radnici a
zvony kostola Nanebovzatia Panny Márie. Zvony
kostola slúžia rovnako katolíkom aj evanjelikom na
oznamovanie udalostí oboch konfesií. Toto má už
spočítané chvíle, pretože vežové hodiny z továrne na
vežové hodiny Jánosa Müllera z Budapešti udržuje v
chode už štyridsať rokov pán Štefan Pinčák z Gelnice.
K hodinám neexistuje žiadna dokumentácia. Oprava
hodín a zvonu.

1 499,75 €

1 104,60 €

1 445,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 492,00 €

660,50 €

1 500,00 €

1 472,00 €
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Národný Trust n.o.

Posledný dom so
slamenou strechou v
Bartošovej Lehôtke

ST2013_
81

Obec Zborov

Obnova Šerediovského
kaštieľa v obci Zborov

ST2013_
82

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu

Riešenie bezpečného
vstupu do hradu

ST2013_
83

Obec Špania Dolina

Záchrana kaplnky

ST2013_
84

Diadém - združenie
záchrany hradu
Blatnica

Kameň na kameň

Od r. 2001 NT n.o. obnovuje, udržiava a verejnosti
sprístupňuje tzv. balážovský dom v Bartošovej
Lehôtke. Pre hornotekovský región boli typické domy
so slamenými strechami. Balážovský dom je posledný
dom so slamenou strechou v obci Bartošova Lehôtka a
jedným z mála v regióne. V r. 2002 sme vykonali jej
čiastočnú obnovu avšak slamená strecha, ktorá už má
"svoje roky" nevydržala nepriazeň počasia a v roku
2013 budeme musieť riešiť jej ďalšiu obnovu. Nakoľko
celková obnova strechy je finančne veľmi náročná,
chceme v rámci predkladaného projektu pomocou
práce dobrovoľníkov začať s latkovaním podkrovia a
ošetrením dreva proti drevokazným hubám a
škodcom. Tieto aktivity sú prvým krokom pri obnove.
Cieľom prvej etapy záchrany Šerediovského kaštieľa je
zastaviť jeho rozpad, odstrániť sutinu z interiéru a
exteriéru a zvetralé a rozpadnuté koruny murív
prestrešiť technickou strechou tento nie veľký kaštieľ
22 x21 m. Týmto krokom sa zamedzí poveternostným
vplyvom, aby poškodzovali túto vzácnu pamiatku
histórie. Zborovský hrad nad obcou a kaštieľ v centre
obce neodmysliteľne historicky patria k sebe. Na
hrade sa realizujú záchranné práce a rekonštrukciou
kaštieľa sa zachráni dôležitá dominanta obce. Vytvoria
sa podmienky pre návštevníkov hradu tým, že po
obhliadke hradu môžu pokračovať kaštieľom v obci,
kde bude zriadená expozícia o histórii a prezentované
archeologické nálezy z hradu.
Západná stena bastiónu kopíruje príjazdovú cestu k
hradu a padajúce kamene neustále ohrozujú
návštevníkov. Práce na zabezpečení tejto časti budú
prebiehať v niekoľkých etapách. V prvej etape bude
cez projekt Dobrá krajina zabezpečená náročná
bezpečnosť pri práci a v druhej etape chceme začať
odstraňovať a triediť zával pod stenou bastióna.
Triedenie budú vykonávať dobrovoľníci no je treba
zabezpečiť pre efektívnosť stavebnú techniku s
obsluhou. Jedná sa o prenájom dvoch strojov:
Mininakladač Avant s podkopom a motorický fúrik
Dumper Avant. Je nutné pretriediť 112m3 závalu a
podľa druhu a kvality. Kameň pojde skládku a
nepotrebnú suť do cesty. Bez techniky nieje možné
zásah reálne vykonať.
Pridelené finančné prostriedky pomohli pri výmene
šindľovej krytiny a latovania ako aj pri ďalších prácach
súvisiacich so záchranou kaplnky v obci Špania Dolina.
Danú lokalitu ročne navštívi približne 1 000 turistov.
Zámerom projektu je pričiniť sa formou zväčša
dobrovoľníckej práce pod metodickým dohľadom
pamiatkárov o záchranu časti kedysi hrdo stojaceho
hradného sídla– hradu Blatnica - sanáciou zvyšku
schodiskovej veže hradného paláca.
Metodický dozor bude realizovať Adriana Reťkovská –
KPÚ Žilina- pracovisko Martin a Mgr.Michal Šimkovic.
Na prácach sa budú podieľať dobrovoľníci z
mládežníckych organizácií v regióne i z organizácií
pracujúcich na záchrane rôznych hradných zrúcaním
na slovensku zastrešení celoslovenskou organizáciou
Zachráňme hrady,ktorí už s podobnými prácami majú
skúsenosti.

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 487,10 €
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Obec Muráň

Čistenie hradnej studne hrad Muráň

ST2013_
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Nadácia pre
záchranu
kultúrneho
dedičstva
Dubova Colonorum

Hrad Uhrovec 2013

ST2013_
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Záchrana kostolíka v
Sedliackej Dubovej

ST2013_
88

Klub vojenskej
histórie Beskydy

Rekonštrukcia vojnového
cintorína Výrava - Pod
Kudrovcom

ST2013_
89

Liptovská Anna

Obnova kostolíka

ST2013_
90

Dubnické múzeum,
m.r.o.

Tajomstvo studne v
Dubnickom kaštieli

ST2013_
91

Obnova Slovenskej
Zeme

ST2013_
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Združenie RONDEL

Statické zabezpečenie a
záchrana ruiny kostola
svätej Heleny pôvodnými
postupmi za účasti
mladých dobrovoľníkov
Krok za krokom k
záchrane hradu Čabraď

ST2013_
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Združenie hradu
Bystrica

Odstránenie havarijného
stavu Bránovej bašty 2.
etapa

Čistenie hradnej studne na hrade Muráň prebieha
súvisle už od r.2011, kedy sa začalo s prácami v hĺbke
24,5m (do tejto hĺbky bola studňa vyčistená v 80-tych
rokoch 20.stor.) Práce v hĺbkach sa uskutočňujú v
súlade s právoplatnými povoleniami a sú vykonávané
členmi Speleoklubu Muránska planina. Pomocné
práce na pevnine vykonávajú dobrovoľníci. K
dnešnému dňu je hĺbka studne 35,5 m. Práce boli
pozastavené z dôvodu nedostatočného materiálovotechn. vybavenia. Toto je nevyhnutné nakúpiť, aby
dobrovoľníci a jaskyniari mohli pokračovať v prácach
bez nároku na odmenu. Jaskyniarov poháňa túžba
neobjaveného, pričom tajomno ponúkajú
návštevníkom pod odborným dohľadom. Výsledný
efekt-sfunkčniť studňu.
18 účastníkov počas 10-dňového letného tábora malo
možnosť podielať sa na archeologickom výskume
hradnej kuchyne a hospodárskej budovy.
Kostolík v Sedliackej Dubovej je krásnou dominantou
Oravy, nachádzajúcou sa v blízkosti Oravského hradu.
Jeho dominanciu ešte zvýrazňuje blízkosť hlavného
cestného ťahu smerom na Poľsko, preto na ňom
spočinie množstvo pohľadov okoloidúcich cestujúcich.
Umiestnený je na návrší nad údolím rieky Orava.
Kostolík ale nutne potrebuje záchranu, pretože
padajúce kamene ohrozujú turistov a prispievajú ku
chátraniu kostolíka. Projekt je zameraný na
zorganizovanie táborov na záchranu kostolíka sv.
Kozmu a Damiána v Sedliackej Dubovej na Orave.
Účastníci týchto táborov svojou dobrovoľníckou
prácou konzervujú ruinu kostolíka, staticky ju zaisťujú
a starajú sa o jeho areál.
Vďaka uskutočnenému projektu sa 45 dobrovoľníkov
mohlo zúčastniť brigád, počas ktorých bol
zrekonštruovaný vojnový cintorín z I. sv. vojny Výrava
- Pod Kudrovcom. Cintorín navštívi ročne približne 2
000 návštevníkov.
Vďaka realizovaniu tohto projektu sa celý zanedbaný
areál kostolíka v Liptovskej Anne dostáva do
zachránenej a čiastočne reštaurovanej podoby. Bolo
ručne premiestnených cca 20 m3 zeminy a 20 m3
kameňov zo spadnutých múrov.
Vďaka tomuto projektu je studňa na Dubnickom
kaštieli sprístupnená širokej verejnosti a môže ju
obdivovať viac ako 1 500 návštevníkov Dubnického
múzea v Dubnickom kaštieli ročne.
33 dobrovoľníkov realizovalo dobrovoľné akcie na
objekte zrúcaniny gotického kostola v obci Stránske. 1
000 turistov za rok tak môže obdivovať túto pamiatku.

Združenie RONDEL grantom zabezpečilo stravu pre
dobrovoľníkov a nakúpilo vápno na sanáciu statických
porúch murív hradu Čabraď, ktorý navštevuje okolo
1500 ľudí ročne.
25 dobrovoľníkov sa vďaka danému grantu mohlo
zapojiť do obnovy a konzervácie koruny vstupnej
bašty hradu Bystrica. Vďaka tomu bude mať viac ako
6 000 návštevníkov za rok stále možnosť obdivovať
túto pamiatku.

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 497,00 €

1 200,00 €

800,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

700,00 €
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Združenie na
záchranu
Brekovského hradu.

IVW Brekov 2013

ST2013_
95

MAS Vršatec

Revitalizácia hradu
Vršatec
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Pour Art

ST2013_
97

Združenie na
záchranu
Zborovského hradu

Reštaurovanie a
konzervácia náhrobníka
z roku 1706
Oprava západnej bašty a
jej priľahlých častí I.etapa

ST2013_
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Náš Bardejov

Kamenné hradby - živá
reťaz

ST2013_
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Združenie na
záchranu
Jasenovského
hradu
Základná škola s
MŠ, Mgr. Žofia
Halásová

Zachráňme hrad

Nezábudkazdruženie na
pomoc rodinám so
zdravotne
postihnutými deťmi
a mladistvými
Klub ochrancov
zelene - KOZEL

Dokončime ihrisko pre
postihnuté deti

Mesto Kežmarok

Park Komunity

Slovenská rada
rodičovských
združení Rodičovské
združenie pri
Základnej škole
Materská škola ,
Gorazdova 28 ,
Spišská Nová Ves
Materská škola

The Little prince at the
green planet

Tesco20
13_08

Mestská časť
Bratislava-Staré
Mesto

Odpadkové koše od
TESCO – pre čistejšie
bratislavské Staré Mesto

Tesco20
13_09

Materská škola Óvoda

Slniečkový školský dvor

Tesco20
13_01

Tesco20
13_02

Tesco20
13_03
Tesco20
13_04
Tesco20
13_05

Tesco20
13_06
Tesco20
13_07

Prírodná lekáreň v
zelenom raji našej školy

Obnova aleje Pánska
cesta

Tri oriešky pre detičky

Otvorená škola

Vďaka pridelenému grantu mohli dobrovoľníci z
viacerých krajín a zo Slovenska pracovať na hrade
Brekov. Pomohli tak samotnému hradu Beckov ako aj
1 000 obyvateľom blízkych obcí, ktorí majú takto
atraktívnu pamiatku.
Vďaka pridelenej finančnej podpore bolo úspešne
zrealizované čistenie hradu, kosenie nádvoria a
upratovanie hradu po letnej sezóne. Takto projekt
pomohol návštevníkom hradu, ako aj 2 300
obyvateľom okolitých obcí.
Vďaka grantu OZ Pour Art zakúpilo materiál, ktorý bol
potrebný pri reštaurovaní a konzervácii náhrobníka z
roku 1706 v Stupave.
Prostriedky z grantu združenie použilo na
zabezpečenie stravy a ubytovania pre dobrovoľníkov,
ktorí sa podieľali na oprave bašty Zborovského hradu.
Financie boli využité aj na nákup materiálu a na
prepravné náklady stavebného materiálu.
Združenie využilo grant na náklady súvisiace s
búracími prácami nelegálnej budovy stojacou priamo
na opevnení kláštora Františkánov, na vývoz a
uskladnenie sutiny a nákup postreku, aby odstránilo
burinu z opevnenia kláštora.
40 dobrovoľníkov sa zúčastnilo pri stabilizácii múrov a
tak predišlo ďalšej deštrukcii. Pomohli tak viac ako 1
500 návštevníkom, ktorí mali možnosť zúčastniť sa 3
kultúrno-spoločenských podujatí na hrade.
Pomocou grantu boli vypestované v priestoroch školy
liečivé rastliny a k nim pridané popisné tabule. Vďaka
tomu sa deti naučili spoznávať a využívať liečivé
rastliny. Z prostriedkov bolo vybudované aj
kompostovisko.
Vďaka grantu bolo dokončené ihrisko pre zdravotne
postihnuté deti a mládež. Z prostriedkov bola
vysadená zeleň, namontovaná brána a kolotoče.
Taktiež sa uskutočnila výstavba altánku pre imobilné
osoby.

500,00 €

Grant bol využitý na obnovu aleje na Pánskej ceste v
Čáčove. Zabezpečil sa nákup a vysadenie nových
stromov a ošetrenie starých stromov.
Pomoc grantu vznikol na nevyužitom priestranstve
nový park pre deti a dospelých.
Výzdoba ihriska, záhrady a skalky bola zrealizovaná
vďaka grantu. Prostriedky boli použité najmä na
nákup rastlín a záhradného materiálu.

2 150,00 €

Deti z MŠ v Spišskej Novej Vsi majú vďaka grantu
bezpečnejšie a modernejšie ihrisko. Zároveň bola v
danej oblasti zrevitalizovaná zeleň.
Prostredníctvom grantu sa dosiahlo zrekonštruovať
záhradu. Rekonštrukcia záhrady prispela k väčšej
využiteľnosti záhrady, deti získali viac priestoru pre
hry.
V rámci projektu boli v Bratislave na Hviezdoslavovom
námestí umiestnené odpadkové koše s možnosťou
separácie PET odpadu. Umiestnenie košov zvýšilo
čistotu mesta a nabádalo ľudí k separácii odpadu.
Prostredníctvom grantu došlo k vytvoreniu dvoch
šporotvých a jednej environmentálnej zóny. Zóny boli

4 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

1 350,00 €

1 280,00 €

800,00 €

1 460,00 €

2 485,00 €

4 000,00 €
3 690,00 €

3 940,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €
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Tesco20
13_10

Dom detí Božieho
milosrdenstva

Nech naše úsilie kvitne

Tesco20
13_11

Skialp klub Krížna

Revitalizácia detského
ihriska na sídlisku Sásová

Tesco20
13_12

Cyklokoalicia

Tesco20
13_13

Základná škola

Tesco20
13_14

Ulita o.z.

Bratislavský týždeň
mobility + deň bez aut +
deň pre námestie
Zelená oáza v škole ideálne miesto pre
učenie i oddych
VČAS - VoľnoČasový
Areál sídliska Kopčany

Tesco20
13_15

Gymnázium
Púchov, Ul.1.mája
905, Púchov

Dažďová voda nie je
odpad

Tesco20
13_16

Mesto Prešov

Bezpečný priestor na hry
a oddych pre naše deti

Tesco20
13_17

Revitalizácia školského
ihriska.

Tesco20
13_20

Základná škola,
Pieninská 27, 974
11 Banská Bystrica
Základná škola,
Benkova 34
Záhrada - Centrum
nezávislej kultúry,
n.o.
Materske centrum
Budatko

Tesco20
13_21

Občianske
združenie Amálka

Amálkino ihrisko

Tesco20
13_22

Združenie rodičov a
priateľov školy
Fantázia

Revitalizácia dopravného
ihriska v Sásovej

Tesco20
13_23

Občianske
združenie TATRY

Zelená oáza pri vode

Tesco20
13_24

Mesto Hlohovec

Náučný chodník Sedliská

Tesco20
13_25

Základná škola
Hurbanovo

Revitalizácia ekoihriska
školy

Tesco20
13_26

Obec Chorvátsky
Grob

Revitalizácia detského
ihriska materskej školy
na školskom dvore

Tesco20
13_27

Mesto Martin

STARÁME SA O BYLINKY

Tesco20
13_18
Tesco20
13_19

Za škol(o)u

Krôčik po krôčiku
meníme svet

využívané na pohybové aktivity, relaxáciu a výchovnovzdelávaciu činnosť.
Vďaka prostriedkom grantu prebehla rekonštrukcia
detského ihriska, čím sa umožnilo kvalitnejšie využívať
celý vonkajší areál.
Grant zabezpečil revitalizáciu detského ihriska na
sídlisku v Banskej Bystrici, čím bol vytvorený bezpečný
priestor pre voľnú hru detí.
Finančné prostriedky dopomohli k realizácii
Európskeho týždňa mobility 2013. Zlepšilo sa
povedomie o zdravom a ekologickom životnom štýle.
Žiaci zo Starej Turej sa vďaka novým nádobám na
separovanie odpadu naučili recyklovať. Grant okrem
toho pomohol aj pri kultivácii okolitej zelene.
Grant zabezpečil položenie asfatlovej plochy na nové
multifunkčné ihrisko, ktoré každodenne využíva
mládež z bratislavského sídliska Kopčany.
Pomocou grantu došlo k dokončeniu úprav školskej
záhrady. Na školskom dvore bola umiestnená nádrž
na zachytávanie dažďovej vody, ktorá umožňuje jej
ďalšie využitie.
Grant podporil rekonštrukciu detského ihriska.
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tovaru
a materiálu, dovoz materiálu a stavebný dozor.
Grant prispel k väčšiemu využitiu areálu školy. V rámci
projektu došlo k terénnym úpravám a k odstráneniu
nebezpečných herných komponentov.
Vďaka grantu došlo k výstavbe triedy v prírode v
nevyužitom priestore školy.
Priestor Benického záhrady v Banskej Bystrici sa stal
obľúbeným miestom stretávania sa. Vďaka grantu boli
osadené lavičky, hojdačka a herné prvky pre deti.
Materské centrum Budátko z Bratislavy skrášlilo vďaka
finančným prostriedkom svoje priestory. Boli osadené
herné prvky pre deti a vysadené kríky a kvety.
Vďaka získaným financiám mohlo OZ Amálka vytvoriť
ihrisko s hojdačkami a inými hracími prvkami, ktoré
každý mesiac využíva približne 60 detí a 120 rodičov a
starých rodičov.
Prostriedky grantu boli využité na nákup špeciálnej
cestárskej farby, štetcov, maliarskej lepiacej pásky a
na nákup vedier, čím bola umožnená obnova
vodorovného dopravného značenia na dopravnom
ihrisku.
Vďaka grantu sa podaril skrášliť úsek sídliska
Podbreziny na brehu Smrečianky. Z prostriedkov
grantu boli zakúpené stromy, zákony, kroviny a
lavičky.
Vďaka projektu bolo zabezpečené osadenie
informačných tabúľ, ktoré obsahujú informácie
týkajúce sa významu lokality Sedliská.
Deti zo ZŠ v Hurbanove sa tešia zo zrevitalizovaného
ekoihriska. Grant poskytol financie na výsadbu
ovocných stromov, výmenu lavičiek,hojdačiek či
lezeckej steny.
Vďaka grantu bolo zrevitalizované detské ihrisko
materskej školy. Prostriedky boli využité napríklad na
nákup kríkov a stromov, na náter obkladu a stĺpov,
výsev trávy.
Grant podporil environmentálnu výchovu detí a
napomohol k ich pozitívnemu vzťahu k prírode.
Prostriedky boli využité na výsadbu a starostlivosť o

3 945,00 €

690,10 €

3 987,84 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

3 356,10 €

2 804,40 €
1 921,00 €

4 000,00 €

3 976,58 €

261,10 €

2 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

2 000,00 €
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záhon byliniek.
Tesco20
13_28

Mesto Revúca

Rozprávková krajina
Reussovcov

Tesco20
13_29
Tesco20
13_30

Evanjelická
diakonia
Mesto Moldava nad
Bodvou

Relax zóna

Tesco20
13_31

Mesto Nitra

"Poďte, milé detičky,
zahrať sa do školičky"

Tesco20
13_32

MESTO POLTÁR

Ihrisko hier - ihrisko
poznania.

Tesco20
13_33

Základná škola s
materskou školou
Čadca Podzávoz
TRIPTYCH

Spolu sa hrajme a radosť
majme

Tesco20
13_34

Tesco20
13_35
Tesco20
13_36

Centrum sociálnych
služieb - BYSTRIČAN
(CSS-BYSTRIČAN)
Občianske
združenie Zámoček

Zelenšie ihriská

Hidepark Nitra revitalizácia 2013

Oddychová zóna pre
seniorov
Naša Zámocká záhrada –
miesto pre hru, spoločnú
prácu, spoznávanie
prírody a seba navzájom
Cyklodielňa Recykel
2013

Tesco20
13_37

OZ Mulica

Tesco20
13_38

OZ Rakárenček

Hráme sa a pracujeme pre naše životné
prostredie

Tesco20
13_39

Detské srdce

Detský raj bez bariér

Tesco20
13_40

Mesto Malacky,
Mestský úrad

Záhorácka

Tesco20
13_41

Mesto Bardejov

"Detský raj pod
hradbami mesta"

VP2013_
01
ZB_DZ13
_01

Navrat, o.z.

AMC III

Engage - jarná
zbierka 2013
(preplatenie
pohonných hmôt)

Ain Karim

Grant podporil revitalizáciu areálu vybudovaním
"rozprávkovej krajiny". Finančné prostriedky
zabezpečili výrobu domčekov, nákup lavičiek, košov a
hojdačiek.
Vďaka grantu došlo k vyčisteniu priestoru za klubom,
čím sa vytvorila zóna na oddych pre deti.
Prostriedky grantu boli využité na skultúrnenie areálu
dvoch detských ihrísk. Vybudoval sa priestor pre
bezpečné odkladanie bicyklov.
Pomocou grantu bolo vybudované detské ihrisko pre
žiakov materskej školy. Prostriedky boli využité na
nákup hracích prvkov.
125 škôlkarov z Poltára sa teší z nového ihriska. Grant
bol využitý na kúpu preliezačky so šmýkačkou či
vybudovanie pieskoviska.
Grant bol využitý na nákup a vysadenie stromov v
školskej záhrade a na výrobu prvkov do školskej
záhrady.
Vďaka finančnému príspevku bol skvalitnený prístup
na nitriansky Hidepark, bola upravená komunitná
záhrada a vďaka kúpe dvoch unimobuniek sa začalo s
projektom zázemia pre dobrovoľníkov.
Grant zabezpečil vytvorenie oddychovej zóny pre
seniorov a zlepšenie životného prostredia.

3 000,00 €

Prostredníctvom grantu bola vyčistená a upravená
záhrada materskej školy, v ktorej deti pestovali
bylinky a kvety. Finančné prostriedky prispeli aj ku
skvalitneniu športového ihriska.
OZ Mulica, ktoré sa venuje recyklácii starých bicyklov
a zvyšovaniu povedomia o cyklistike mohlo vďaka
grantu realizovať svoju činnosť aj v roku 2013.
Financie boli použité na prenájom priestorov
cyklodielne.
Deti predškolského veku z Malaciek sa vďaka grantu
naučili, prečo je potrebné triedenie odpadu, jeho
opätovné využívanie a celková ochrana životného
prostredia. A to prostredníctvom rôznych aktivít a
hier.
Grant podporil revitalizáciu detského ihriska, opravu
záhradnej terasy a nástupnej plošiny
hippoterapeutického parku a obnovenie základu
oddychovej zóny. Revitalizácia prispela k zvýšeniu
poskytovaných sociálnych a rehabilitačných služieb.
Podporením projektu došlo k skvalitneniu životného
prostredia. Na ploche boli vysadené stromy,
postavený hrací dom.
Grant zvýšil kvalitu života a prispel k lepšiemu
tráveniu voľného času detí v meste Bardejov. Dotácia
bola využitá na nákup a osadenie dvoch detských
zostáv pre hry a zábavu.
Strategická podpora činnosti organizácie Návrat

3 000,00 €

Pomoc ľudom so znevýhodnením alebo z nižších
príjmových skupín tým, že získajú darom materiálne
veci, ktoré by si inak museli kupovať a využiť na ich
kúpu svoje limitované finančné zdroje.

2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 265,88 €

3 000,00 €

2 000,00 €

2 100,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

4 977,67 €
27,00 €
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ZB_DZ13
_02

Engage - jarná
zbierka 2013
(preplatenie
pohonných hmôt)
Engage - jarná
zbierka 2013
(preplatenie

Maják, o.z.

Engage - jesenná
zbierka 2013
(preplatenie
pohonných hmôt)
Darcovský program
Viem ti povedať
20133
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
Viem ti povedať
2013
Darcovský program
viem ti povedať
2013
Nadácia - Centrum
súčasného umenia

Maják, o.z.

CENA OSKÁRA ČEPANA
2013

ZSE13_1
8

o.z.Konvergencie spol. pre komorné
umenie

KONVERGENCIE medzinárodný festival
komornej hudby 2013

ZSE13_1
9

Združenie TEATRO
TATRO

Šapitó - Majster a
Margaréta

ZB_DZ13
_03

ZB_DZ13
_04

LE_DZ13
_01
LE_DZ13
_02
LE_DZ13
_03
LE_DZ13
_04
LE_DZ13
_05
LE_DZ13
_06
LE_DZ13
_07
LE_DZ13
_08
LE_DZ13
_09
LE_DZ13
_10
LE_DZ13
_11
LE_DZ13
_12
LE_DZ13
_13
ZSE13_1
7

Ain Karim

AUTIS, oz

Občianske združenie
Detská komunita
Spojená škola internátna
- SNP 152, Považská
Bystrica
Spojená škola - Pod
kalváriou 941, Topoľčany
Špeciálna základná škola
internátna, Bytča
Špeciálna materská škola

Obec Vrádište pre ZŠ s
MŠ Vrádište
Spojená škola
internátna, Červeňova,
Nitra
Stredisko služieb školám
a škol. zariadeniam - pre
MŠ Iljušinova
Spojená škola
internátna, Levice
Súkromná ZŠs MŠ pre
deti s autizmom,
Vodárenská, Prešov
Špeciálna základná škola,
Školská, Dubnica n.
Váhom
Autistické centrum
Andreas, Bratislava

Pomoc ľudom so znevýhodnením alebo z nižších
príjmových skupín tým, že získajú darom materiálne
veci, ktoré by si inak museli kupovať a využiť na ich
kúpu svoje limitované finančné zdroje.
Pomoc ľudom so znevýhodnením alebo z nižších
príjmových skupín tým, že získajú darom materiálne
veci, ktoré by si inak museli kupovať a využiť na ich
kúpu svoje limitované finančné zdroje.
Pomoc ľudom so znevýhodnením alebo z nižších
príjmových skupín tým, že získajú darom materiálne
veci, ktoré by si inak museli kupovať a využiť na ich
kúpu svoje limitované finančné zdroje.
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky.
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky.
Podpora znevýhodnených detí a mládeže s autizmom
- podpora rozvoja komunikácie a reči pomocou IT
techniky
Grant prispel k podpore štyroch mladých slovenských
umelcov, ktorí sa venujú vizuálnej tvorbe a
dopomohol aj k ich následnej prezentácii na výstave
vytvorených diel.
Vďaka grantu sa uskutočnil 14.-y ročník
Medzinárodného festivalu komornej hudby
KONVERGENCIE v Bratislave a spojil päťdesiatich
umelcov, ktorí participovali na projetke.
540 divákov si pozrelo divadelné predstavenie M.
Bulgakova- Majster a Margaréta v netradičnom,
novom divadelnom priestore, ktorým bolo

53,85 €

16,92 €

53,66 €

1 442,16 €

1 346,40 €

1 442,16 €

1 410,24 €

538,56 €

538,56 €

602,40 €

1 442,16 €

1 346,40 €

839,76 €

1 410,24 €

1 410,24 €

602,40 €

6 000,00 €

24 000,00 €

10 000,00 €
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certifikované šapitó.
ZSE13_2
0

Voices, n.o.

Trampolína 2013/2014

ZSE2013
_01

Slovenská nadácia
na pomoc
popáleným

Prístroje na liečbu jaziev
popálených pacientov
2013

ZSE2013
_02

OZ Odyseus

P.I.K.O. - O pervitíne
informovane,
komunitne, otvorene

ZSE2013
_03

Slovenský cykloklub

Cykloturistické trasy a
MTB Bike Park Považský
Inovec v roku 2013

ZSE2013
_04

Slovenský skauting,
o.z.

Odklínanie hradov 2013

ZSE2013
_05

Mesto Senica

Vonkajšie fitnes pre
seniorov

ZSE2013
_06

Obec Palárikovo

Fitpark pre seniorov

ZSE2013
_07

Šanca pre
nechcených

SENIOR FITT NÁRUČ

ZSE2013
_08

Mesto Šaľa

FIT priestor pre seniorov
v Šali

ZSE2013
_09

MAGNÓLIA
Zariadenie
sociálnych
služieb,Hurbanovo

SENIORI V POHYBE

ZSE2013
_10

Mesto Levice

Vek nerozhoduje

ZSE2013
_11

Obec Brezolupy

Senior park

ZSE2013
_12

Mestská časť
Bratislava-Staré
Mesto
Mestská časť
Bratislava - Nové
Mesto
Hlavné mesto SR
Bratislava

Medická záhrada pre
všetkých

ZSE2013
_13
ZSE2013
_14

Starneme aktívne

Senior fitpark ZORA

Projekt Trampolína podporil rozvoj zručností mladých
ľudí, a to prostredníctvom desiatich seminárov v
Bratislave a dvoch ďalších slovenských mestách.
Približne 300 pacientov za rok využije špeciálny
prístroj Dermatóm, vďaka ktorému sa zlepší vzhľad
jaziev a obnoví sa funkcia kĺbov, ktorá bola jazvami
výrazne obmedzená.
Takmer 800 ľudí závislých na drogách dostalo vďaka
projektu P.I.K.O šancu dozvedieť sa informácie, ktoré
môžu zlepšiť ich životnú situáciu a chrániť zdravie.
Zvýšila sa informovanosť v komunite, záujem je aj o
rôzne brožúrky a rozhovory s pracovníkmi.
Cykloturistické trasy na západnom Slovensku sú
atraktívnejšie ako doteraz, a to vďaka novému
značeniu a doplnením obrázkových smeroviek.
Cyklotrasy využije ročne okolo milióna cyklistov.
Vďaka iniciatíve Slovenského skautingu je pustnutie
hradov spomalené a kultúrne dedičstvo ochránené.
Mnohí brigádnici sa postarali o čistenie areálu
hradných zrúcanín, odstraňovanie náletovej vegetácie
a celkovú úpravu terénu.
Vďaka grantu bolo zabezpečené vybudovanie
vonkajšieho fitness ihriska s informačnými tabuľami.
Boli zakúpené 4 posilňovacie stroje, ktoré využíva 150
seniorov a asi 500 ďalších mesačných návštevníkov
fitness parku.
Prostriedky z grantu boli použité na vybudovanie Fit
parku so 6 cvičebnými prvkami pre seniorov a na
osadenie informačnej tabule s návodom na ich
použitie.
Grant zabezpečil vybudovanie ihriska so špeciálnymi 4
prvkami pre seniorov spolu s informačnými tabuľami
na ich použitie pre 14 seniorov z centra a 40 seniorov
z komunity centra.
Grant podporil vybudovanie fit parku pre seniorov s 5
cvičebnými prvkami v areáli detského ihriska. Vytvoril
tak podmienky pre rozvoj a budovanie sociálnych
vzťahov seniorov s mladšími generáciami.
Prostriedky z grantu boli použité na nákup 4
cvičiebných prístrojov, stolného tenisu a ich osadenie
v zariadení sociálnych služieb. Slúžia nielen seniorom,
ale aj ďalším klientom zariadenia a deťom zo
základných škôl.
Vďaka grantu sa podarilo vybudovať Fitpark pre
seniorov so 6 prvkami, ktorý pravidelne navštevuje 30
seniorov z klubu a ďalších 330 nezávislých cvičencov
za mesiac.
Prostriedky z grantu boli použité na vybudovanie
Senior parku s 5 posilňovacími zariadeniami, ktorý
využíva 45 seniorov, ale aj 30 členov futbalového
klubu a ďalší občania.
V Medickej záhrade boli vďaka finančnému grantu
nainštalované špeciálne športové zariadenia, ktoré
využívajú predovšetkým seniori.
V areáli jazera Kuchajda si môžu seniori zacvičiť na
štyroch nových cvičebných zariadeniach.
Senior fitpark ZORA vznikol najmä pre obyvateľov
časti Trnávka. Vďaka šestim cvičebným prístrojom si
môžu udržiavať zdravý životný štýl.

7 200,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

4 417,20 €

6 682,50 €

6 844,00 €

6 132,00 €

3 652,00 €

5 536,00 €

5 846,09 €

7 000,00 €

6 000,00 €

5 295,81 €
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ZSE2013
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Mesto Topoľčany

Fit park pre seniorov
Topoľčany

ZSE2013
_16

Mesto Trnava

Senior FITpark

DZ2013/
401
DZ2013/
403
DZ2013/
404
C/Z/201
3/01/NE
D
C/Z/201
3/02/Mo
tt
C/Z/201
3/45/Mo
tt

Animus apertus

Šitím k samostatnosti

Autistické centrum
Andreas
Claudianium

Engage - jarná zbierka
2013
Engage - jarná zbierka
2013
Granty boli určené na
podporu mladých
analytikov, ktorí na
základe výskumu
zostavili odborné
analytické štúdie. Tieto
dokumenty ponúkajú
konkrétne odporúčania
bieloruskej a ukrajinskej
verejnej a štátnej správe
a vláde.
Poskytnutý grant
partnerskej organizácii v
rámci projektu MOTT
Foundation "Budovanie
kapacít bieloruskej
analytickej komunity"
Poskytnutý grant
partnerskej organizácii v
rámci projektu Slovak
Aid "Slovenská skúsenosť
v zodpovednom
podnikaní pre
Bielorusko"
(vysokoškolské
vzdelávanie a grantový
program pre analytikov)
Poskytnutý grant
partnerskej organizácii v
rámci projektu Slovak
Aid "Slovenská skúsenosť
v zodpovednom
podnikaní pre
Bielorusko"
(vysokoškolské
vzdelávanie a grantový
program pre analytikov)
Cez grantový
mechanizmus sme udelili
granty pracovným
skupinám Národnej rady
pre participáciu na
realizáciu výskumu, čo
viedlo k zvýšeniu kapacít
podporených organizácií
aj samotných
pracovných skupín.

Belarusian
Institute
for Strategic
Studies - BISS,
Bielorusko

Mott/20
11/13

SAMRS/
2011/09
/02

SAMRS/
2011/09
/02

School of Business
and Management
of TechnologySBMT, Bielorusko

Contr/Z/
2012/56

Partnership for
Every Child,
Moldavsko

Contr/Z/
2012/57

Moldovan Institute
for Human Rights,
Moldavsko
AO Centrul analitic
Independent
Expert-Grup,
Moldavsko

Contr/Z/
2012/58

Prostredníctvom grantu boli zakúpené a
namontované 4 prístroje na cvičenie do fit parku,
ktoré využíva 50 seniorov mesačne a ostatní
obyvatelia mesta.
Grant bol použitý na zakúpenie 9 cvičebných fitness
zariadení do Senior FITparku, ktoré sú dostupné pre
2800 ľudí nad 55 rokov žijúcich v jeho blízkosti.
prispevok na rozbehnutie šicej dielne pre chovankyne
z Detských domovov
preplatenie pohonných hmôt

5 620,00 €

6 974,40 €

200,00 €
15,00 €

preplatenie pohonných hmôt

16,67 €

NED Grant No. 2012-641 mikrogranty

7 293,31 €

Mott Grant no. 2006-00347.02 mikrogranty

10 496,54 €

Mott Grant no. 2006-00347.02 mikrogranty

9 021,41 €

Mott Grant no. 2006-00347.02 mikrogranty

965,00 €

subgrant SAMRS/2011/09/02 projekt

2 267,38 €

subgrant SAMRS/2011/09/02 projekt

572,48 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

1 200,00 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

1 200,00 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

1 200,00 €
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Contr/Z/
2012/61
Contr/Z/
2012/62
Contr/Z/
2012/63

Contr/Z/
2012/64

SAMRS/
2011/06
/10

Institute for Public
Policy, Moldavsko
Young and Free
Training Resource
Center, Moldavsko
Ecological
Movement of
Moldova,
Moldavsko
Resource Centre of
Moldovan Human
Rights NGOs,
Moldavsko
Fundatia EstEuropeana / East
Europe Foundation,
Moldavsko

SAMRS/
2011/02
/08

Youth for
Conservation, Keňa

Contr/Z/
2013/52
CP_2013
/112

Kasigau Wildlife
Trust-KWT, Keňa

Contr/Z/
2013/27

Demnet-Found.for
Devel.of
Democratic Rights,
Maďarsko
Asociace pro
podporu
demokracie a
lidských prav,
DEMAS, ČR
Kosovar Civil
Society Foundation,
Kosovo
Balkan Civil Society
Development
Network-BCSDN,
Macedonsko
Fondacija BCSDN
Skopje,
Macedonsko
NGO Roma
Resource Center,
Macedonsko
I Watch, Tunis

Contr/Z/
2013/28

Contr/Z/
2013/29
Contr/Z/
2013/30

Contr/Z/
2013/68
Contr/Z/
2013/86
Contr/Z/
2012/52

Contr/Z/
2013/48

Association du
dévelopmpment et

Poskytnutý grant
partnerskej organizácii v
rámci projektu
Posilnenie dialógu o
sektorálnych politikách
medzi MVO a vládou v
Moldavsku
Poskytnuté granty
partnerom v rámci
projektu SlovakAid
„Slovensko-kenská
spolupráca pre moderné
školy“
Slovak-Kenyan
Cooperation for modern
schools, program-based
learning and practice
firms in Taita Taveta
County
Poskytnuté granty
analytikom v rámci
projektu SlovakAid a
International
Visegradfund „Slovenský
fond pre verejnú politiku
na Balkáne“ a
„Vysehradský fond pre
verejnú politiku:
program pre mladých
výskumníkov“

Poskytnutý grant
partnerom v rámci
projektu SlovakAid
„Budovanie partnerstiev
pre demokraciu v
Tunisku“
V rámci projektu
SlovakAid „Budovanie

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

600,00 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

600,00 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

900,00 €

SAMRS/2011/06/10 mikrogranty

300,00 €

subgrant SAMRS/2011/06/10 projekt

5 108,84 €

subgrant SAMRS/2011/02/08 projekt

18 934,17 €

subgrant SAMRS/2013/KEN/01/12 projekt

33 820,00 €

SAMRS/2013/KEN/01/12 subgrant-príspevok za
logistiku

327,10 €

subgrant Visegradfund Grant No. 81210013 projekt

15 272,00 €

subgrant Visegradfund Grant No. 81210013 projekt

15 272,00 €

subgrant Visegradfund Grant No. 81210013 projekt

6 190,00 €

subgrant Visegradfund Grant No. 81210013 projekt

6 190,00 €

subgrant SAMRS/2013/ZB/01/16 projekt

18 767,70 €

subgrant SAMRS/2013/ZB/01/16 projekt

3 010,00 €

subgrant SAMRS/2012/06/01 projekt

7 297,85 €

SAMRS/2012/06/01 mikrogranty

2 000,00 €
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Contr/Z/
2013/47
Contr/Z/
2013/24
Contr/Z/
2013/44
Contr/Z/
2013/46

Contr/Z/
2013/25

Contr/Z/
2013/69

des études
stratégiques de
Médenine-ADESM,
Tunis
Association Voix
d´Eve, Tunis
I WATCH - GAFSA
Regional Branch
I WATCH - Djerba
Regional Branch
Enactus ENIM,
Tunis

International SocioEconomic
Foundation Idea FoI, Bielorusko

partnerstiev pre
demokraciu v Tunisku“
sme podporili sme päť
projektov advokačných
kampaní zameraných na
zvyšovanie povedomia a
riešenie regionálnych
problémov tuniskej
spoločnosti, ktorých
úlohou bolo zároveň
prepojiť občanov s
miestnymi autoritami,
podnikateľmi v rámci
lepšieho fungovania
občianskej spoločnosti.
Poskytnutý sugrant
partnerovi v rámci
projektu Európskej
komisie „Spolupráca pre
demokraciu: prepájanie
sektorov bieloruskej
spoločnosti”
Zodpovedná spotreba

2 000,00 €
1 895,73 €
1 895,73 €
2 000,00 €

subgrant EC 2012/305-544 projekt

Responsible
EC project Enhancing Responsible Citizenship,
Business Forum,
subgrant
Poľsko
Contr/Z/ Business Leaders
Zodpovedná spotreba
EC project Enhancing Responsible Citizenship,
2013/70 Forum, Česká
subgrant
republika
Contr/Z/ Business in the
Zodpovedná spotreba
EC project Enhancing Responsible Citizenship,
2013/77 Community, Veľká
subgrant
Británia
Contr/Z/ KOVET Association
Zodpovedná spotreba
EC project Enhancing Responsible Citizenship,
2013/78 for Sustainable
subgrant
Economies,
Maďarsko
SPOLU poskytnuté granty Nadáciou Pontis = rozpis nákladových účtov 562,563,565

15 795,45 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

2 900 269,91 €
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Správa audítora:
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Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk
IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512
číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
číslo 2. bankového účtu: 4020036404/3100
číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404
BIC/SWIFT: LUBASKBX
názov banky: VOLKSBANK Slovensko a.s.
adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Nadácia Pontis je registrovaná podľa zákona č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR
dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na – 96/463.
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