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Príloha č. 1 Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2019/2020
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Digitálne technológie čoraz viac ovplyvňujú prostredie, v ktorom žijeme a digitálne kompetencie sa stávajú
kľúčovými nielen naprieč pracovným prostredím ale aj pri riešení každodenných situácií a problémov.
Grantový program e-Školy pre budúcnosť preto už po 6. krát ponúka príležitosť základným a stredným
školám ako aj mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce digitálnu gramotnosť,
informatické myslenie a schopnosť využívať digitálne technológie zodpovedne a bezpečne.
Výzva tak reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývin a
správanie detí a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti
a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty základných škôl, stredných škôl
a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktorých
zámerom je rozvíjať adaptáciu vzdelávacieho systému na súčasné podmienky digitálnej doby.
PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU
I.

Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:
•

Zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií – podporíme projekty, ktoré
žiakov a študentov nielen upozornia na možné riziká súvisiace s používaním digitálnych technológií,
či priblížia základné etické princípy práce s nimi, ale aj aktívne zapoja cieľovú skupinu do procesu
poznávania a získavania zručností. Radi podporíme projekty reagujúce na aktuálne problémy a rozvoj
kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania
sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov a podobne.
Vzdelávaniu o zodpovednom a bezpečnom používaní digitálnych technológií na základných a
stredných školách sa dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s. O tejto problematike
vytvorila aj špecializovanú webstránku www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti ako zdroj
informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. Nájdete na
nej rôzne vzdelávacie aktivity pre deti, rodičov a pedagógov, poskytuje zaujímavé a užitočné rady ako
sa reagovať v konkrétnych situáciách aj ako riešiť vzniknuté problémy.

•

Programovania a informatického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú informatické
myslenie a technické zručnosti žiakov a študentov; projekty, v rámci ktorých si nielen rozvíjajú logické
a abstraktné myslenie, ale učia sa aj účinne spolupracovať v tíme pri posudzovaní a aktívnom riešení
problémových situácií; projekty vnášajúce do vzdelávania kreatívne postupy a praktické zážitky.

•

Mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia – podporíme projekty, ktoré rozvíjajú kritické
myslenie a argumentáciu žiakov a študentov, projekty, ktoré motivujú cieľovú skupinu pracovať
s rôznymi informačnými zdrojmi, podporujú ich spôsobilosť prijímať, analyzovať a interpretovať
mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu mediálnej komunikácie. Hľadáme projekty,
v ktorých nebude cieľová skupina len „konzumentom“ informácií, ale predovšetkým pôjde
o formovanie aktívnych zručností v oblasti spracovania informácií získaných z digitálnych zdrojov,
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kreatívnej tvorby vlastných mediálnych obsahov, ich prezentovania s možnosťou prepojenia s prácou
s digitálnymi technológiami.
II.

Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov

Grantový program venuje špeciálnu pozornosť pedagogickým pracovníkom, rozvoju a podpore ich
kompetencií, zručností a skúseností s digitálnymi technológiami, ich aktívnym využívaním vo vyučovacom
procese s dôrazom na medzipredmetovú spoluprácu či vzájomnú spoluprácu viacerých škôl.
Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:
•

Formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – realizácia kurzov, workshopov, konferencií
pre učiteľov základných a stredných škôl, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a
šírenia informácií vo vyššie popísaných tematických oblastiach medzi učiteľmi, vytváranie priestoru
pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorbu programov, zdieľanie skúseností a pod. v témach
grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných poznatkov do vyučovacieho
procesu.

•

Rôzne inovatívne metódy a formy výučby – vzdelávanie pedagógov v oblasti originálnych spôsobov
priblíženia učiva na tému využívania digitálnych technológií a rozvoja informatického myslenia,
získavanie digitálnych zručností a ich implementáciu do vzdelávacieho procesu; nové spôsoby práce
s dynamikou triedy a aktívneho zapájania žiakov do procesu poznávania; vytváranie a využívanie
inovatívnych metodík, nástrojov a pomôcok s cieľom rozvoja kritického a kreatívneho myslenia
žiakov a študentov pri práci s digitálnymi technológiami.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

projekt musí obsahovať popis používaných metodík, praktické skúsenosti s ich využívaním
a popis doterajších a očakávaných kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov,
prioritné zameranie projektu na podporu zodpovedného a bezpečného využívania digitálnych
technológií, rozvoj digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti
na základe vyššie popísaných charakteristík,
prinášanie nových tém a metód, ktoré nie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu,
získavanie a rozvoj konkrétnych digitálnych zručností žiakov a pedagógov,
aktivity zamerané na vzdelávanie žiakov a študentov sa realizujú primárne počas vyučovacích hodín
s možným nadviazaním na špecializovaných krúžkoch na škole, v prípade vzdelávania pedagógov aj
mimo školského vyučovania a priestorov školy,
aktívne zapojenie žiakov s dôrazom na projektové vyučovanie a prácu v tímoch, pričom žiaci aktívne
participujú na procese poznávania a získavania nových zručností a spolupracujú na tvorbe obsahu
vzdelávania,
personálne zabezpečenie projektu s dôrazom na spoluprácu viacerých pedagógov či škôl,
projekt by mal byť jasný, konkrétny a dosiahnuteľný,
dlhodobosť a udržateľnosť s potenciálom ich aplikovateľnosti v rámci školy v ďalších obdobiach či na
iných školách podobného zamerania,
merateľnosť výstupov projektu a ich dopadu,
finančná efektivita a jasné prepojenie rozpočtu s plánovanými aktivitami.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a
všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy. Povinnou
prílohou predloženého projektu je súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.
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Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo
viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové
organizácie, neinvestičné fondy.
Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude
možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t.j. identický projekt predložený školou,
a zároveň mimovládnou organizáciou, nebude môcť získať finančnú podporu dvakrát.
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Na podporu najkvalitnejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií napĺňajúcich kritériá
grantovej výzvy bude v rámci programu prerozdelená celková suma
50 000 EUR.
•
•

Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku
maximálne 1 500 EUR.
Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole zameraný na spoluprácu škôl a pedagógov s ich
aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či na rozširovanie inovatívnych metód vo výučbe, je
možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na výdavky:
• exkurzie,
• občerstvenie,
• odmeny pre žiakov, študentov za zapojenie sa do projektu alebo zapojenie sa do súťaže spojenej
s projektom,
• grant nemôže byť použitý na individuálne vzdelávanie pedagógov vo forme štipendií, vzdelávacích
kurzov či účasť na konferenciách.
Finančné prostriedky je možné použiť na tieto výdavky spojené s realizáciou projektu:
▪ technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít, v projekte
je jasne zdôvodnená jeho nevyhnutná potreba a prepojenie s jednotlivými plánovanými aktivitami,
▪ personálne zabezpečenie odborných prednášok, školení, workshopov pre pedagógov, žiakov či
študentov - odmena lektorovi, zabezpečenie ubytovania a stravy pre lektora, cestovné náklady,
▪ organizačné výdavky - prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné, propagácia, tlač
a kopírovanie,
▪ náklady na materiál a pomôcky - učebné pomôcky, literatúru, školiaci materiál, kancelárske potreby
a ďalší materiál na zabezpečenie aktivít, ktoré priamo súvisia s projektom,
▪ licencie na používanie vzdelávacích počítačových programov alebo programovania súvisiacich
s tematickým zameraním programu,
▪ tvorbu a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok vo vyššie popísaných témach
grantového programu a ich využitie v praxi. Finálny výstup nesmie byť využívaný na komerčné účely,
nemal by slúžiť len jednej škole, ale byť voľne prístupný. V projekte musí byť popísaný plán ich
distribúcie,
▪ do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa – predkladateľa
a realizátora projektu – vo výške max. 200 EUR (brutto). Grantové prostriedky v tomto prípade nie je
možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu.
Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania
digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom.
Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke https://www.detinanete.sk/workshopy-preskoly/

4

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do programu e-Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému www.nadaciaorange.egrant.sk.
Do systému je potrebné zaregistrovať sa, bez ohľadu na to, či ste projekt predkladali v minulosti.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Grantový program sa otvára 9. septembra 2019.
Uzávierka prijímania projektov je 9. októbra 2019, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projekty vo
finálnej
podobe
elektronicky
odoslané
cez
online
systém
e-grant.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 29. októbri 2019 na webstránke Nadácie Orange,
zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektu je možné plánovať od novembra 2019 do konca mája 2020. Záverečnú správu
a vyúčtovanie projektu je potrebné odoslať elektronicky do 15. júna 2020.
Hodnotiaca komisia si uplatňuje právo znížiť rozpočet projektu a overiť si nejasné skutočnosti v predložených
projektoch počas hodnotiaceho procesu.
KONZULTÁCIE
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o., ktorí s
Nadáciou Orange grantový program administrujú.
Kontaktovať ich môžete mailom na info@nadaciaorange.sk alebo telefonicky na tel. číslach 0908 766 833,
0905 313 313.
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie
ste istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
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Príloha č. 2 Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020

No.

1

2

3

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Programovanie
1.
súkromné internetu vecí pre
gymnázium
v mladších žiakov v 1 500,00 €
Bratislave
spolupráci
so
staršími študentmi

Cirkevná spojená
škola
Okružná Stop šikane - Deti
1 300,00 €
2062/25,
Dolný pomáhajú deťom!
Kubín

Cirkevná
základná
Narnia

škola

Keby Slovania mali
1 500,00 €
internet

Mesto

Bratislava

Dolný
Kubín

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

V rámci projektu Programovanie internetu vecí pre mladších žiakov v spolupráci so staršími študentmi budú
žiaci kvarty 1. súkromného gymnázia v tímoch programovať dosky BBC micro:bit. Z hardvérových
súčiastok budú zostrojovať zariadenie a programovať ho. Na jednoduchších zariadeniach sa naučia
základy používania a programovania hardvéru, následne sami v menších skupinách navrhnú a vytvoria
vlastné zariadenie formou projektovej práce. Študenti septimy a oktávy sa naučia vytvárať modely pre
3D tlač a pracovať s 3D tlačiarňou. Budú spolupracovať aj so študentmi kvarty a pomôžu im vytvárať cez
3D tlač dizajnové prvky pre ich zariadenia. Výsledky svojej práce odprezentujú rodičom a tiež učiteľom
informatiky v Klube učiteľov informatiky. Finančné prostriedky budú použité na micro:bity s
príslušenstvom a 3D tlačiareň.

Žilinský

Projekt Stop šikane - deti pomáhajú deťom má niekoľko rovín. Hlavným cieľom je v oblasti prevencie a
vzdelávania osloviť mladých ľudí, zaujať ich, zvýšiť informovanosť a v konečnom dôsledku tak pomôcť
predchádzať krízovým situáciám a šikanovaniu. Projekt bude zameraný na vekovú skupinu žiakov
druhého stupňa a bude realizovaný samotnými žiakmi. Prevencii šikanovania sa budú venovať formou
divadla, stvárnia zaujímavé príbehy zo života, vyrobia plagáty, bulletiny, príspevky do školského
časopisu a edukačné video reportáže k téme. Absolvujú tiež workshopy a prednášky zamerané na šikanu
a kyberšikanu. Žiacke výstupy budú zverejnené na internetovej stránke školy. Finančné prostriedky
budú použité na nákup tlačiarne a kamery, kancelárskych potrieb, personálne zabezpečenie workshopu
a prednášok a odmenu pre učiteľa.

Bratislavský

Cirkevná základná škola Narnia v projekte Keby Slovania mali internet vytvorí žiakom fyzické prostredie
v triede, simulujúce to virtuálne. Každý žiak si vytvorí vymyslenú historickú identitu z obdobia Slovanov.
S touto identitou budú žiť, zážitkovo sa učiť v reálnom svete a postupne ju prenesú do sveta virtuálneho,
kde vytvoria digitálny story telling Slovanov používajúcich internet. Budú tvoriť photoshopom upravené
záznamy, skresľovať a meniť skutočnosť ako bežnú súčasť vzdelávacích textov, pričom pri metódach
kontrolovaného čítania budú sprevádzaní základmi kritického myslenia, odhaľovania neprávd a
argumentácie. Cieľom je nechať deti zažiť tvorenie profilu a príbehu vymyslenej postavy v kontexte celej
komunity, naučiť sa reportovať to do virtuálneho sveta a získať pri tom základy bezpečného správania
sa pri práci s technológiami. Finančné prostriedky budú použité na schránkovište, kreatívny a spotrebný
materiál na tvorbu steny zážitkov a šitie kostýmov a ďalšie náklady spojené s prácou s historickými
infozdrojmi.
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No.

4

5

6

7

Predkladateľ

Gymnázium
Bilíkova,
Bratislava

Zábavné
programovanie
LEGO robotikou

Gymnázium Ivana
Kraska - Ivan Sloboda
nie
Krasko
samozrejmosť
Gimnázium

Gymnázium
Karola Štúra

Podporená
suma

Názov projektu

Digitalizácia
biologických
preparátov
herbára rastlín

Gymnázium
Štefana Moysesa
Bola raz jedna sieť
Moldava
nad
Bodvou

s 950,00 €

je

a

1 500,00 €

1 000,00 €

1 300,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
Zámerom projektu Zábavné programovanie s LEGO robotikou je, aby žiaci kvarty na hodinách
informatiky prostredníctvom Lego Mindstorm získali nové možnosti pre programovanie. Žiaci budú
konštruovať roboty a následne ich programovať tak, aby plnil zadané úlohy. Prostredníctvom hry
nadobudnú široké spektrum vedomostí z elektroniky, mechaniky a programovania a zvýši sa atraktivita
predmetu informatika. Popri tom sa budú rozvíjať aj zručnosti v oblasti komunikácie, vzájomnej
spolupráce a praktické zručnosti. Svoje výtvory v závere projektu odprezentujú ostatným študentom v
škole. Finančné prostriedky budú použité na kúpu techniky.

Bratislava

Bratislavský

Rimavská
Sobota

Sloboda nie je samozrejmosť - túto skutočnosť si uvedomia aj študenti Gymnázia Ivana Kraska. V jej
priestoroch sa na malý okamih objaví múr, ktorý bude blokovať ich slobodu - slobodu slova, myslenia a
tlače. Študentov gymnázia čaká cesta za poznaním odhaľovaním čias neslobodných a dokumentovania
Banskobystrický odhodlania ľudí slobodu získať. K príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vytvoria dokument o priebehu
boja za slobodu a demokraciu v meste Rimavská Sobota. Finančné prostriedky budú použité na nákup
kancelárskych a tvorivých materiálov, fotoaparátu, licencie na program na strihanie a tvorbu videa a
grafický softvér.

Modra

Moldava
nad
Bodvou

Bratislavský

Projekt s názvom Digitalizácia biologických preparátov a herbára rastlín bude projektom vytvoreným
žiakmi Gymnázia Karola Štúra, na ktorom budú pracovať spoločne s vyučujúcimi prírodovedných
predmetov, etickej výchovy, informatiky a občianskej náuky. Cieľom je vytvorenie digitálneho obsahu
biologických materiálov pomocou tabletov a mikroskopov priamo pripojených na internet a
spracovanie elektronického herbára rastlín. Súčasťou je aj vzdelávanie žiakov v oblasti bezpečného
využívania internetu a zdieľania digitálneho obsahu, ktorého sa zúčastnia všetci študenti a pedagógovia
školy. Finančné prostriedky budú využité na nákup kancelárskych potrieb, mikroskopu a tabletov.

Košický

Projekt s názvom Bola raz jedna sieť sa zameriava na zážitkové vzdelávacie aktivity pre cieľovú skupinu
štvrtákov na I. stupni základných škôl. Vopred vyškolený študentský tím z Gymnázia Štefana Moysesa
z Moldavy nad Bodvou bude pomocou interaktívnych úloh a metódy peer teaching vzdelávať žiakov v
oblasti prevencie pred nebezpečenstvami na sociálnych sieťach a závislosti na mobile. Následne sa
autori projektu zamerajú na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov. Učitelia budú informovaní o
rizikách internetu a poskytnú sa im príklady dobrej praxe, ktoré môžu implementovať do vzdelávacieho
procesu. Hlavným zámerom je posilniť digitálne kompetencie. Finančné prostriedky budú použité na
materiálové náklady a prepravu realizátorov projektu a študentského tímu na základné školy, kde budú
vzdelávacie aktivity realizovať.
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No.

8

9

10

Predkladateľ

Gymnázium
Viliama
Paulinyho-Tótha
v Martine

Podporená
suma

Názov projektu

Experiment
zážitok

je

2 260,00 €

Občianske
Stretnutia s umelou
združenie Aj Ty v
2 550,00 €
inteligenciou
IT

Občianske
Veľké veci s malými
1 300,00 €
združenie Bakomi robotmi

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

V rámci projektu Experiment je zážitok plánuje Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha v Martine spojiť a
zorganizovať pracovné skupiny aktívnych, zanietených učiteľov fyziky základných a stredných škôl s
cieľom vytvoriť databázu zaujímavých návodov na žiacke bádateľské aktivity s podporou digitálnych
technológií, umožniť testovanie vytvorených návodov na vlastných školách a prezentovať vytvorené
aktivity na učiteľských stretnutiach a tie následne poskytnúť ďalším učiteľom fyziky na iných školách.
Databáza overených bádateľských experimentov bude zverejnená na webových stránkach zapojených
škôl. Finančné prostriedky budú použité na nákup fyzikálnych pomôcok a zariadení, dataprojektor,
streamovacie zariadenie a pomôcky na 3D tlač.

Bratislava

Bratislavský

Umelá inteligencia v 21. storočí musí predstavovať integrálnu súčasť výučby modernej informatiky na
Základných a stredných školách. Zámerom projektu Stretnutia s umelou inteligenciou je vypracovať
kurikulum v súlade so vzdelávacími štandardami pre informatiku na ZŠ a SŠ a krátky metodický materiál
pre učiteľov s jednoduchými námetmi, ako vyučovať umelú inteligenciu zážitkovou a bádateľskou
formou. Občianske združenie Aj Ty v IT v téme vyškolí učiteľov z celého Slovenska, ktorí následne overia
didaktické námety a postupy priamo vo svojej pedagogickej praxi. Pre učiteľov bude zrealizovaná aj
séria webinárov s odborníkmi z oblasti IT na tému umelej inteligencie. Finančné prostriedky budú
použité na robotické pomôcky pre programovanie umelej inteligencie, personálne a technické
zabezpečenie školení a webinárov a tvorbu a tlač metodických materiálov.

Banská
Štiavnica

Projekt Veľké veci s malými robotmi premení žiakom Súkromnej základnej školy Bakomi vyučovacie
bloky informatiky na radosť z objavovania zákonitostí a tajov programovania. Vďaka zakúpeným
Ozobotom, aktivitám z kníh Hello Ruby a hre Scottie Go!, sa budú žiaci učiť programovať bádateľsky
spoluprácou v skupinách, stanovovať hypotézy a riešiť praktické úlohy. Vďaka možnostiam offline aj
Banskobystrický online ovládania robotov budú aktivity prístupné pre mladších aj starších žiakov. Žiaci tiež pripravia
zábavné aktivity s robotmi pre predškolákov v materskej škole a povedú niekoľko workshopov
programovania pre verejnosť. Pomocou projektov s Ozobotmi škola prepojí informatiku s ďalšími
predmetmi. Finančné prostriedky budú použité na nákup Ozobotov, hry Scottie Go!, sady kníh s
pracovnými zošitmi a kancelárskych potrieb.

Martin
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No.

11

12

13

14

Predkladateľ

Občianske
združenie
Bratislava

Občianske
združenie
Lifestarter

Občianske
združenie
medveď

Občianske
združenie
Technology
Academy

Felix

Názov projektu

Podporená
suma

Informatika nie sú
2 000,00 €
hrozienka z koláča

Učiteľ 21 - kurz
digitálnych zručností 2 200,00 €
pre pedagógov

Šedý Mladí reportéri

2 800,00 €

Školenie Robot Emil
v
podtatranskom 2 500,00 €
regióne

Mesto

Bratislava

Trnava

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Cieľom projektu Informatika nie sú hrozienka z koláča, ktorý sa uskutoční v rámci siete škôl typu Felix v
Bratislave, Trnave, Liptovskom Mikuláši a Košiciach, je vzdelávanie učiteľov 1. a 2. ročníkov v oblasti
veku primeranej robotiky, konkrétne s využitím blue botov. Moderne a zodpovedne implementovaná
informatika (programovanie) pre primárne vzdelávanie, s dôrazom na konštruktívne a nepamäťové
učenie sa pre každého žiaka v triede, dáva unikátnu príležitosť kognitívneho a osobnostného rozvoja
dieťaťa. Vďaka vzdelaným a pripraveným učiteľom sa deti na týchto štyroch školách budú učiť
informatiku tak, aby systematicky podporovala rozvoj ich logického myslenia, tvorbu plánov, hľadanie
riešení problémov, vytrvalosti a spolupráce. Finančné prostriedky budú použité na nákup Blue-Bot sád
a honorár pre lektora.

Trnavský

Projekt Učiteľ 21 - kurz digitálnych zručností pre pedagógov je intenzívny vzdelávací kurz digitálnych
zručností pre pedagógov 21. storočia. Občianske združenie Lifestarter zorganizuje pre učiteľov
stredných škôl semináre zamerané na prezentačné zručnosti, používanie digitálnych technológií vo
vyučovaní, nové možnosti komunikácie so študentami prostredníctvom online aplikácií, či vytváranie
vlastných webstránok. Cieľom je prispieť ku zvýšeniu kvality výučby na školách a motivovať učiteľov k
používaniu rôznych inovatívnych a kreatívnych metód, ktoré neraz v školskom systéme chýbajú.
Financie budú použité na technické zabezpečenie, odmeny pre lektorov a tvorbu vzdelávacích
materiálov pre pedagógov.

Bratislavský

Projekt Mladí reportéri predstavuje efektívny nástroj neformálneho vzdelávania mládeže,
prostredníctvom ktorého získavajú zručnosti potrebné na plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.
Podporuje ich aktívne občianstvo a prispieva k ich zamestnateľnosti. Občianske združenie Šedý medveď
prináša do štyroch bratislavských stredných škôl stovky hodín interaktívnych workshopov - v troch
okruhoch získajú prehľad o elektronických online médiách, čítaní s porozumením, získajú zručnosti
tvorby i marketovania vlastného mediálneho obsahu a naučia sa ako viesť štruktúrovaný dialóg s
„dôležitými dospelými“ i ďalšie poznatky v rámci mediálnej výchovy. Motivácia mladých byť aktívnymi
občanmi prostredníctvom zvýšenia ich účasti na občianskom živote a na činnostiach v komunite, patrí
medzi prioritné témy Stratégie Slovenskej republiky pre mládež. Finančné prostriedky budú použité na
personálne zabezpečenie odborných prednášok, školení a workshopov pre žiakov a pracovnú skupinu.

Bratislavský

Cieľom projektu Školenie Robot Emil v podtatranskom regióne je priniesť moderné vzdelávanie
informatiky do škôl, kde je vysoká absencia týchto prístupov z dôvodu nedostatku financií. Technology
Academy zorganizuje poldenné školenie Robota Emila pre školy z podtatranského regiónu. Tieto školy
majú vysoké percento žiakov z marginalizovaných komunít a potrebujú zvýšenú podporu v aplikovaní
moderných spôsobov vyučovania. Učitelia zapojených škôl budú môcť okamžite po absolvovaní
školenia aplikovať metódu a začať s výukou. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie
lektorov, nákup licencií a pracovných zošitov pre žiakov a tlač materiálov.
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No.

15

16

17

18

Predkladateľ

Názov projektu

Spojená škola, J.
Poďme spolu
Kráľa 39, Zlaté
sveta médií
Moravce

do

Podporená
suma

790,00 €

Stredná odborná
škola drevárska a 3D modelovanie a
1 460,00 €
stavebná Krásno 3D tlač
nad Kysucou

Stredná odborná
Programovanie
škola
lesnícka
hračkou
Tvrdošín

Súkromná škola
umeleckého
Z dát do reality
priemyslu v Žiline

850,00 €

2 700,00 €

Mesto

Zlaté
Moravce

Kraj

Nitriansky

Anotácia projektu

Projekt Poďme spolu do sveta médií bude realizovaný s deťmi s mentálnym postihnutím pochádzajúcimi
z málo podnetného sociálneho prostredia, ktoré sa v domácom prostredí nemajú možnosť dozvedieť,
ako správne chápať svet médií. Zámerom projektu je naučiť deti chrániť sa pred nástrahami mediálneho
sveta, podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi a zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých
obsahov, najmä neprimeraný výskyt násilia, sexuality. V rámci projektu bude inovovaný školský
vzdelávací program a modernizované vyučovanie v rámci jednotlivých predmetov a pedagógovia školy
okrem metodík vytvoria nové didaktické pomôcky a materiály k integrácii mediálnej výchovy do
jednotlivých predmetov. Finančné prostriedky budú použité na tvorivý a kancelársky materiál a
videokameru.

Krásno nad
Žilinský
Kysucou

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou pomocou zostavených
tímov navrhnú a naprogramujú 3D model v aplikácií Smart Cubes 3D a po osvojení 3D programovania
namodelujú nábytkový výrobok. Riešením problémových situácií navrhnú dostatočné konštrukčné
riešenia. Vytvoria kód pre 3D tlačiareň na vytlačenie modelu a nábytku. Po vytlačení modelov sa v
priestoroch školy zrealizuje výstava prác študentov a prezentovanie formou vizualizácie s použitím
digitálnych technológii. Finančné prostriedky budú použité na nákup 3D tlačiarne, aplikácie Smart
Cubes 3D a materiálu potrebného na vytlačenie modelu a nábytku.

Tvrdošín

Žilinský

Pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne plánujú vyučovanie v duálnom systéme.
Projekt Programovanie hračkou sa venuje študentom odboru mechanik strojov a zariadení, ktorí
zrealizujú návrh konkrétnej súčiastky - vymodelovanie v CAD systéme a následne jej vytlačenie na 3D
tlači. Počas Dňa otvorených dverí a Dňa lesa umožnia žiakom základných škôl a verejnosti zapojiť sa do
súťaže v tvorbe technického návrhu súčiastok a jeho výrobe. Súťažné tímy povedú študenti SOŠ
lesnícka. Finančné prostriedky budú použité na nákup 3D tlačiarne a tabletov.

Žilinský

Projekt Z dát do reality bude realizovať Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline. Žiaci vytvoria
objekty, pričom budú pracovať od skíc a návrhov cez prototypovanie až po realizáciu objektov na CNC
prístroji. Naučia sa pracovať v novej digitálnej technológii. Budú pracovať v skupinách formou projektov.
S
partnerskou
školou,
Súkromnou
školou
umeleckého
priemyslu
Hodruša - Hámre, zrealizujú školenia, workshopy, výstavy, reklamné akcie a mediálny deň, čo bude
hmotným dôkazom, že digitálny svet môže byť inšpiratívny a zaujímavý aj mimo virtuálnej reality.
Finančné prostriedky budú využité na prístroje - CNC rezačku, PC zostavu a príslušenstvo, vďaka čomu
škola zvýši kompetencie žiakov a ich možnosti na uplatnenie sa na trhu práce.

Žilina
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No.

19

20

21

22

Predkladateľ

Názov projektu

Súkromné
gymnázium
Programujeme
Banskobystrické,
robota Wall-e
Ružová
15/A,
Banská Bystrica

Základná
Čáry

škola Kamarát
PRO-BOT

Podporená
suma

1 000,00 €

robot

1 290,00 €

Základná
škola
Spike
tím
na
Dargovských
1 420,00 €
hodinách STEAM
hrdinov 19

Základná
Jakubov

škola LEGO
STEM
2 000,00 €
vzdelávanie vol.2

Mesto

Banská
Bystrica

Čáry

Humenné

Jakubov

Kraj

Anotácia projektu

V rámci projektu Programujeme robota Wall-e si žiaci za pomoci 3D modelovacích nástrojov vytvoria
dizajn robota. Jednotlivé komponenty robota pripravia na tlač a následne vytlačia na 3D tlačiarni. V
ďalšom kroku poskladajú robota z vytlačených komponentov a časti zakúpených komponentov, ako
Banskobystrický
základná doska ovládania, motorická časť a snímače. V poslednom kroku oživia a naprogramujú aktivity
robota. Finančné prostriedky sa použijú na zakúpenie komponentov, spotrebného materiálu, základnej
dosky ovládania, motorickej časti a snímačov a materiálu potrebného na tlač súčiastok robota.

Trnavský

Cieľom projektu Kamarát robot PRO-BOT je zvýšiť kvalitu a atraktivitu vyučovania tematického celku
Algoritmické riešenie problémov na Základnej škole Čáry. Vhodnou didaktickou pomôckou pre žiakov
je jednoduchý programovateľný robot PRO-BOT - autíčko. Prácou s týmto robotom sa u žiakov podporí
interaktívne vyučovanie, tvorivé myslenie, schopnosť objavovať a riešiť problémy samostatne aj v
spolupráci s ostatnými žiakmi. Zámerom projektu je podporiť vzťah žiakov k informatike nielen ako
užívateľov, ale aj ako budúcich tvorcov rôznych aplikácií. Finančné prostriedky budú použité na nákup
triednej sady PRO-BOT a súvisiacich produktov - mapa tvarov, mapa parku a priesvitná podložka.

Prešovský

Cieľom predloženého projektu Spike tím na hodinách STEAM je rozšírenie digitálnych zručností žiakov a
implementácia robotiky a programovania do vzdelávacieho obsahu predmetu technika. Rozvoj
konštruktívneho, kritického myslenia na jednej strane a sociálnych kompetencií žiakov na druhej strane
súbežne s nasadením inovatívnych metód predovšetkým STEAM, bádateľsky orientovaného
vyučovania a “hands - on learning” do vyučovania vytvára predpoklad pre ich ľahšie rozhodovanie pri
ďalšom štúdiu a pri zaraďovaní sa na trhu práce. Výstupom budú záznamy z otvorených hodín robotiky
a programovania zaradených do vyučovacieho procesu. Hlavnou materiálnou pomôckou budú
robotické stavebnice Lego Spike zakúpené z poskytnutého grantu.

Bratislavský

Zámerom projektu LEGO STEM vzdelávanie vol.2 je zvýšenie úrovne STEM zručností a vedomostí
učiteľov aj žiakov a zlepšenie ich soft skills. Práca s LEGO robotmi unikátne spája integrované STEM
vyučovanie a budovanie soft-skills. Žiaci a učitelia zo štyroch spolupracujúcich škôl (ZŠ Záhorská Ves,
ZŠ Láb, ZŠ Veľké Leváre, SZŠ Skalica) absolvujú vzdelávacie workshopy a následne sa vlastnou aktivitou
budú vzdelávať pod mentorským dohľadom odborníka zo Slovenskej akadémie vied. Výstupom z aktivít
budú online učebné materiály pre žiakov aj pre učiteľov zverejnené aj na webstránke školy. Na záver
bude pripravená séria workshopov, kde jednotlivé školy odprezentujú získané vedomosti a zručnosti s
ukážkami konštrukčných a programátorských výtvorov. Finančné prostriedky budú použité na nákup
LEGO robotov, LEGO doplnkov a personálne zabezpečenie workshopov a mentoringu.
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No.

23

24

25

26

Predkladateľ

Názov projektu

Základná
škola
Jána
Amosa
Komenského,
Tvoríme média
Komenského 3,
94501 Komárno

Podporená
suma

1 300,00 €

Základná
škola
Mihálya Katonu s
MAGická GEOgrafia 1 500,00 €
VJM Búč - Katona
Mihály Alapiskola

Základná
škola
Učíme a hráme sa s
Mirka Nešpora 2,
1 490,00 €
robotmi
Prešov

Základná
škola
Pavla Országha Na zázraky máme
1 000,00 €
Hviezdoslava
nos!
Trstená

Mesto

Komárno

Búč

Prešov

Trstená

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Žiaci mediálnej výchovy Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne v rámci projektu Tvoríme
médiá absolvujú sériu workshopov mladý moderátor, redaktor a hlásateľ, na ktorých nadobudnú
znalosti a zručnosti potrebné pre tvorbu vlastných mediálnych obsahov - rozhlasovej relácie a časopisu.
Žiaci budú realizovať rozhlasovú reláciu a zavedú pravidelné vysielania školského rádia. Ďalším priamym
výstupom z predmetu mediálna výchova bude vytvorenie školského časopisu tematicky zameraného
na okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorý by mal slúžiť ako študijno-informačný materiál pre ďalšie
generácie žiakov. Finančné prostriedky budú použité na personálne zabezpečenie workshopov,
technické vybavenie rozhlasu a vydanie školského časopisu.

Nitriansky

Zámerom projektu MAGická GEOgrafia je prebudenie záujmu a formovanie vzťahu žiakov k učeniu sa
informatiky, techniky a geografie. V dobe digitálnej technológie, aplikácií a virtuálnej reality Základná
škola Mihálya Katonu s VJM Búč vytvorí priestor, kde sa žiaci a pedagógovia stanú nielen využívateľmi,
ale aj kreatívnymi tvorcami a vynálezcami. Pomocou technológie virtuálnej a obohatenej reality a
vytváraním digitálneho interaktívneho pieskoviska sa vyučovanie žiakov priblíži reálnemu životu.
Finančné prostriedky budú využité na technické zabezpečenie v podobe projektora, senzorov a
notebooku, materiálu na zhotovenie pieskoviska a odmenu pre učiteľa.

Prešovský

Zámerom projektu Učíme a hráme sa s robotmi na Základnej škole Mirka Nešpora v Prešove je
rozšírenie výuky informatiky o ďalšiu oblasť, programovateľný hardvér. Programovateľné roboty mBot
otvoria žiakom nové obzory v rámci logického, algoritmického, problémového a tímového myslenia,
zlepšia ich manuálne zručnosti a umožnia ďalšie napredovanie. Roboty mBot sú programovateľné v
prostredí mBlock dostupnom pre viaceré platformy (web, Android, Windows, Linux,...) a založenom na
prostredí Scratch 3.0, v ktorom prebieha vyučovanie programovania pre deti od 5. ročníka. Finančné
prostriedky sa použijú na nákup mBotov, komponentov a streamovacieho zariadenia.

Žilinský

Na zázraky máme nos! je projekt zameraný na výchovno-vzdelávacie pôsobenie vedené hrou, radosťou
a aktívnou činnosťou detí. Búra všetky bariéry. Umožňuje všetkým, aj deťom s handicapom, aby sa do
aktivít aktívne zapojili, všetko videli. Počas kreatívnych improvizácii, blokových vyučovaní riadených v
duchu daltonských pravidiel, hľadania „zázrakov“ v meste, vytvoria druháci Základnej školy Pavla
Országha Hviezdoslava v Trstenej pravdivý a overený mediálny obsah prostredníctvom tradičnej aj
elektronickej knihy. Na krste vytvorených kníh budú druháci pred verejnosťou prezentovať mediálny
obsah svojich publikácii. Finančné prostriedky budú použité na kancelársky a spotrebný materiál, web,
tlač kníh a fotoaparát.
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No.

27

28

29

30

Predkladateľ

Názov projektu

Základná škola s
materskou školou Trpaslíci
Hontianske
internete
Tesáre

Základná škola s
materskou školou Programovanie
sv.
Cyrila
a môže byť zábava
Metoda

na

Podporená
suma

800,00 €

1 490,00 €

Základná škola s
"Dvakrát meraj a raz
materskou
rež" - platí aj na 700,00 €
školou,
internete
Kozárovce 927

Základná
Trebatice

škola

Nebuď ďalší!

750,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Žiaci prvého stupňa Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Hámroch si budú hravou a
pútavou formou osvojovať bezpečné využívanie digitálnych technológií. Zámerom projektu Trpaslíci na
Hontianske
internete je naučiť žiakov prostredníctvom rozprávky O snehulienke a siedmych trpaslíkoch šetrne a
Banskobystrický
Tesáre
bezpečne zaobchádzať s informačnými technológiami a pomôckami a chrániť sa pred nástrahami
internetu a sociálnych sietí. Finančné prostriedky budú využité na kúpu IT techniky, školiaceho a
výtvarného materiálu.

Stará
Ľubovňa

Kozárovce

Trebatice

Prešovský

Vďaka projektu Programovanie môže byť zábava realizovanom na Základnej škole s Materskou školou
sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni umožnia micro:bity s príslušenstvom realizovať praktické zadania,
ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a programovania v praxi. Prostredníctvom
exaktnej experimentálnej a bádateľskej činnosti budú mať možnosť vidieť praktickú funkčnosť a využitie
naprogramovaných projektov. Vytvoria počítadlo ľudí, krokomer, semafor z LED diód, programovať
budú LED pásik, hudbu, vianočné osvetlenie. Zároveň bude u žiakov podnecovaný rozvoj
algoritmického a logického myslenia, tvorivosť a sebavzdelávanie. Finančné prostriedky budú použité
na zakúpenie hardvéru - micro:bitov a príslušenstva.

Nitriansky

Žiaci špeciálnych tried sú skupinou, ktorá je tiež ohrozená sociálnou patológiou. Bezpečná orientácia na
internete i jej negatíva - poskytovanie údajov, zverejňovanie fotografií, získavanie dôvery, kyberšikana,
to sú oblasti, ktoré je potrebné podrobnejšie rozobrať, dať im návody, ako čas na internete tráviť
bezpečne. Vďaka projektu "Dvakrát meraj a raz rež" - platí aj na internete deti získajú informácie, zdroje,
návyky k bezpečnému užívaniu internetu, ktoré následne odprezentujú rodičom. Ich rodičia rovnako
potrebujú byť poučení, keďže pochádzajú zo sociálne málo podnetného, kde je zneužívaná dôvera cez
internet. Zapojenie detí spolu s rodičmi bude veľkým benefitom projektu. Svoje nové poznatky
odovzdajú deti aj prezentáciou rovesníckym spôsobom spolužiakom. Finančné prostriedky budú
použité na zabezpečenie počítača, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry a odmenu pre učiteľa.

Trnavský

Realizáciou projektu Nebuď ďalší! sa žiaci Základnej školy Trebatice oboznámia s nástrahami internetu,
mobilov, počítačov, online komunikácie a naučia sa reagovať na nebezpečenstvá a ohrozenia, s ktorými
sa môžu stretnúť pri pohybe na internete. Oboznámia sa s pojmami šikanovanie, kyberšikana,
hejtovanie. V ďalšej fáze projektu žiaci 3. a 4. ročníka graficky spracujú klasické a moderné rozprávky a
pokúsia sa o naprogramovanie príbehu, v ktorom sa hlavné postavy budú vedieť vyhnúť nástrahám v
príbehu. Všetky aktivity sa zdokumentujú a budú prezentované na webstránke školy i rodičom v rámci
rôznych príležitostí. Finančné prostriedky budú použité na výtvarný a spotrebný materiál, odmenu pre
lektora a odbornú literatúru.
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No.

31

32

33

34

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Základná škola ul.
sv.
Michala, Roboprogramovanie 1 100,00 €
Levice

Základná škola v My
sme
Raslaviciach
inžinieri!

Základná
škola Bojovníci
Veľké Úľany
hoaxom

malí

proti

Základná škola,
Tulipánová
1, S tabletom do ulíc
Nitra

1 500,00 €

700,00 €

1 500,00 €

Mesto

Levice

Raslavice

Veľké
Úľany

Nitra

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Projekt Roboprogramovanie bude prebiehať na Základnej škole na ulici sv. Michala v Leviciach. Žiaci z
5.-9. ročníka v úzkej spolupráci s učiteľmi informatiky sa naučia pracovať so stavebnicou Lego
Mindstorm EV3. Neskôr budú títo žiaci ako asistenti pomáhať pri odovzdávaní nadobudnutých
vedomostí svojim spolužiakom a v rámci krúžku informatiky aj spolužiakom na 1. stupni. Žiaci vytvoria
pomocou programov rôzne propagačné a metodické materiály, zorganizujú programovacie
popoludnie, kde predstavia svoje výsledky aj rodičom. Cieľom projektu je zvýšiť záujem o
programovanie a robotiku a zároveň rozvinúť svoje informatické a kreatívne myslenie. Finančné
prostriedky budú použité na nákup stavebnice Lego Mindstorm EV3 a výtvarné potreby.

Prešovský

Žiaci Základnej školy v Raslaviciach sa počas realizácie projektu My sme malí inžinieri! oboznámia s
prácou s Lego robotom EV3. Na hodinách informatiky a fyziky budú spracovávať vlastné projekty s
využitím robotických sád. Zapojení budú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
žiaci z málo podnetného prostredia. Cieľom bude priblížiť im robotické zariadenia a naštartovať záujem
o robotiku a programovanie aj u spolužiakov a žiakov z okolitých škôl. Tímy s najkvalitnejšími projektami
z jednotlivých tried pripravia prezentáciu svojich projektov a tvorivé dielne pre žiakov okolitých škôl,
rodičov a širokú verejnosť. Pre učiteľov pripravia školenie pre prácu s robotmi a vytvoria ukážkovú
hodinu programovania pre 1. stupeň. Finančné prostriedky budú použité na nákup Lego Mindstorms
EV3 a odmenu pre učiteľa.

Trnavský

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka Základnej školy Veľké Úľany sa stanú bojovníkmi proti hoaxom. Najprv si prečítajú
články z novín a časopisov a posúdia ich hodnovernosť. Budú hľadať možnosti, ako odhaliť hoaxy, ale aj
to, ako riešiť problémy týkajúce sa otázok migrácie a chudoby. Pomocou rôznych aktivít zažijú na
vlastnej koži nespravodlivosť a diskrimináciu. Vyvrcholením práce žiakov bude príprava a realizácie
charitatívnej akcie. Cieľom projektu je rozvoj kritického myslenia, schopnosti argumentovať a posilnenie
empatie žiakov. Finančné prostriedky budú použité na nákup odbornej literatúry, kancelárske a
výtvarné pomôcky a materiál potrebný pre realizáciu charitatívnych Férových raňajok.

Nitriansky

Zámerom projektu S tabletom do ulíc je aktívne využívanie technológií pri vyučovaní v teréne.
Prostredníctvom didaktickej hry na novinárov, súťaže v grafike, zážitkového učenia v úlohe fotografov
a sprievodcov v meste Nitra, si budú žiaci Základnej školy Tulipánová osvojovať informácie o svojom
meste a zdokonalia sa v práci s počítačom, tabletom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Na druhom stupni si žiaci osvoja základné zručnosti používania tabletu ako aj využitie GPS v praxi, QR
čítačku, 3D fotografovanie a pod. Finančné prostriedky budú použité na nákup tabletov.
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Príloha č. 3 Zverejnený text grantového programu Spojme sa pre dobrú vec 2019

Spojme sa pre dobrú vec 2019
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Už pätnásty rok prispieva Nadácia Orange k napĺňaniu vízií aktívnych ľudí a organizácií, ktorých cieľom je
zvyšovanie kvality života v komunite. Za ten čas poskytla priestor na realizáciu viac ako 900 zmysluplným
projektom, ktoré menia Slovensko na lepšie miesto pre život.
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadviazal na dlhodobú tradíciu programu Šanca pre váš
región, podporí užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných ľudí a aktívnych mimovládnych
organizácií. Ak máte predstavu, ako prispieť k pozitívnemu dianiu vo vašom okolí, vdýchnuť život
nevyužívaným či zanedbaným priestorom, prepojiť rôzne skupiny obyvateľov a podporiť rôznorodosť aktivít
a zážitkov utužujúcich vzťahy v komunite, neváhajte a zapojte sa.
V rámci programu Spojme sa pre dobrú vec sa môžu o podporu uchádzať:
•

•

neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto
účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite
a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí a tým podporovať
spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou,
s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva)
mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

CIELE PROGRAMU SÚ:
•
•
•
•
•
•

podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením
udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite a utužujú dobré medziľudské vzťahy,
podpora dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a prepájania komunít,
prepájanie rôznorodých skupín obyvateľov, scitlivovanie ich voči každodennému dianiu v ich okolí a
podpora ich aktívneho zapájania do riešenia rozpoznaných problémov,
prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke,
podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity,
priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie (starší ľudia, cudzinci žijúci na Slovensku, ľudia
bez domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so
zdravotným znevýhodnením).

PROGRAM SA ZAMERIAVA NA:
•
•

•

Podporu angažovanosti ľudí a zvyšovanie záujmu o ich okolie
aktivity zamerané na riešenie potrieb a nedostatkov lokálnej komunity, pričom samotná komunita je
aktívne zapájaná do procesu ich identifikácie aj prinášania riešení,
projekty aktívne zapájajúce citlivé skupiny obyvateľov (sociálne a zdravotne znevýhodnených
obyvateľov, osamelých, seniorov, rodiny v núdzi).
Podporu komunitných aktivít s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti
podpora vzniku alebo udržateľnosti komunitných priestorov,
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•
•
•
•

•
•
•

aktivity zamerané na vytváranie priestorov pre rozvoj komunitných aktivít a stretávanie sa,
aktivity prinášajúce poznatky o témach zaujímavých pre rôznorodé cieľové skupiny, zvyšujúce
povedomie o súčasnom dianí ale aj historických udalostiach, inšpiratívnych osobnostiach a miestnych
lokalitách,
aktivity využívajúce miestny kultúrny, spoločenský potenciál, uchovávajúce tradičné zručnosti,
približujúce umenie, miestne zvyklosti,
medzigeneračné vzdelávanie, komunitné aktivity podporujúce inklúziu sociálne a zdravotne
znevýhodnených skupín obyvateľov.
Revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev so zapojením komunity
a slúžiacim širokej verejnosti
skrášľovanie a oživovanie verejných priestranstiev, obnova verejných komunitných priestorov
s uvedením následných komunitných aktivít a pod.,
výstavba a rekonštrukcia športovísk, oddychových zón slúžiacich pre miestnu komunitu,
aktivity využívajúce miestny prírodný potenciál, vytváranie zelených miest, obnova turistických zón,
náučných chodníkov, atď..
Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a aktívne zapojenie
znevýhodnených skupín do komunitného života.

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ
•
•
•
•
•
•
•

jednorazové kultúrne či športové podujatia, festivaly, krátkodobé podujatia opakujúce sa iba raz do
roka, krátkodobé projekty bez potenciálu udržateľnosti,
projekty realizované len dodávateľsky, bez verejnoprospešnosti, bez aktívneho zapojenia
dobrovoľníkov z komunity a bez nadväzných aktivít prispievajúcich k udržateľnosti projektu,
náročnejšie rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, sociálnych zariadení a pod.),
projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete,
výstavba ciest, chodníkov, osvetlenia a pod.),
výskumné a vedecké projekty,
zveľadenie súkromného majetku fyzických osôb,
aktivity realizované v zahraničí.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
Hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov a odborníčok dlhodobo pôsobiacich v oblasti komunitného
rozvoja angažujúcich sa v mimovládnych organizáciách, oblasti dobrovoľníctva, v rozvoji a prepájaní komunít.
V hodnotiacom procese sa kladie dôraz na naplnenie nasledovných kritérií:
•
•
•
•
•
•
•

verejnoprospešnosť aktivít a atraktívnosť pre miestnu komunitu, či znevýhodnenú skupinu,
presvedčivosť a realizovateľnosť projektu, predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu,
jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je primerane nastavený a prepojený na plánované
aktivity, projektový zámer vychádza z aktuálnych potrieb komunity,
projekt na viacerých úrovniach aktívne zapája a aktivizuje miestnu komunitu, od rozpoznávania
potrieb, definovania procesov na ich naplnenie až po samotnú realizáciu plánovaných aktivít
a prevzatie zodpovednosti za ich udržateľnosť,
podporuje zlepšovanie medziľudských vzťahov, zbližovanie obyvateľov a zníženie komunikačných
bariér- a to nielen v rámci komunity, ale aj smerom navonok (komunita sa neuzatvára),
preukázateľná miera priameho zapojenia znevýhodnených skupín do aktivít,
preukázateľná miera priameho zapojenia dobrovoľníkov a podpora ich záujmu o ďalšie nadväzujúce
aktivity,
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•
•

projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov, napr. so školami, mimovládnymi
organizáciami, samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, mladými lídrami, s miestnymi remeselníkmi,
a ďalšími,
existuje predpoklad, ktorý je v projekte opísaný konkrétnymi krokmi, že výsledky projektu resp.
komunitné aktivity budú mať dlhodobý dopad so zabezpečenou udržateľnosťou prostredníctvom
ďalších opatrení resp. aktivít.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
V programe Spojme sa pre dobrú vec 2019 prerozdelíme 80 000 EUR na komunitné projekty realizované
v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR.
•
•
•
•
•

Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne, organizačné a technické zabezpečenie aktivít,
ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.
Suma na technické vybavenie (napr. zabezpečenie ozvučenia, projektoru, notebooku atď.) je
limitovaná a môže predstavovať max. 40 % celkovej požadovanej sumy.
V prípade komunitných vzdelávacích aktivít je možné uplatniť si cestovné, ubytovanie a odmenu
pre lektora/lektorov v celkovej max. výške 900 EUR.
Financie za služby – externé odborné práce - môžu predstavovať max. 40% z požadovanej sumy. Ide
o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich
realizovať formou dobrovoľníckej práce.
Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy za napísanie a koordinovanie
projektu, na úhradu bankových poplatkov, prevádzkových nákladov, ktoré priamo nesúvisia
s projektovými aktivitami.

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Postup pre
registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke nadaciaorange.egrant.sk.
Každý žiadateľ či žiadateľka sa bez ohľadu na registrácie vytvorené v minulosti musí opätovne zaregistrovať
a získať tak prístup k novému formuláru na predloženie projektu.
Každý subjekt sa môže do grantového programu zapojiť len s jedným predloženým projektom.
Na hodnotenie budú postúpené len tie projekty, ktoré budú predložené elektronicky do termínu uzávierky
a budú zároveň napĺňať všetky formálne kritériá.
V prípade, že sa plánované aktivity akýmkoľvek spôsobom dotýkajú verejného priestranstva či súkromného
priestoru, nevyhnutnou súčasťou predkladaného projektu je priložené povolenie na realizovanie
plánovaných aktivít v danom priestore od jeho majiteľa prípadne správcu a v prípade plánovaných úprav aj
fotodokumentácia pôvodného stavu. V špecifických prípadoch je potrebné zo strany predkladateľa overiť si
potrebu dodať aj ďalšie súhlasy relevantných aktérov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu (napr.
správa povodia riek, stavebný úrad, atď.).
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 25. apríl 2019
Uzávierka prijímania projektov: 22. mája 2019, o 23:59 hod. Do tohto termínu musia byť projekty odoslané.
Plán aktivít: realizáciu projektu plánujte od polovice júna do konca októbra 2019.
Výsledky hodnotiaceho procesu: budú zverejnené od 10. júna 2019 na web stránke Nadácie Orange
Termín vyúčtovania projektu: do 15. novembra 2019.
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KONZULTÁCIE
Bližšie informácie a konzultácie pri tvorbe projektov radi poskytnú koordinátorky z Centra pre filantropiu,
n.o., ktoré s Nadáciu Orange grantový program administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach 0908 766
833, 0905 313 313 alebo mailom na info@nadaciaorange.sk.
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste istí
priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
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Príloha č. 4 Zoznam podporených projektov v programe Spojme sa pre dobrú vec 2019

No.

1

2

3

Predkladateľ

ANDORAS,
občianske združenie

bratislava-inline,
občianske združenie

Bratislavská
kynologická
záchranárska
brigáda

Názov projektu

Do Betliara na bicykli:
Veľké upratovanie v
parku

bratislava-inline + SKinline + miniBIL 2019

Revitalizácia výbehu
pre psov

Podporená
suma

1 510,00 €

1 500,00 €

700,00 €

Mesto

Betliar

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Občianske združenie Andoras vo svojom projekte prepája zdravý životný štýl s podporou záujmu
ľudí o svoje okolie. Múzeum a park v okolí kaštieľa Betliar sú navštevovanými miestami, pričom
častým prostriedkom je bicykel. Osadením cyklostojanov a odkladacích skriniek chce združenie
sprístupniť a skvalitniť pobyt všetkým, ktorí toto miesto navštívia. Návštevníkov ale aj obyvateľov z
okolia Betliara zároveň zapojí združenie do veľkého upratovania parku, čistenia potoka a jazier,
popri čom sa budú môcť dozvedieť o jeho histórii. Financie budú využité na nákup cyklostojanov,
odkladacích skriniek a pracovného materiálu.

Bratislavský

Občianske združenie bratislava-inline už 16 rokov aktívne podporuje korčuľovanie na kolieskových
korčuliach ako rekreačný ale aj pretekársky šport. V rámci svojich aktivít však združuje ľudí
všetkých vekových kategórií, ktorých spája nielen korčuľovanie, ale aj bicyklovanie,
kolobežkovanie, skateboarding či longboarding . Tradičné piatkové jazdy, ktoré umožňujú zažiť a
cítiť atmosféru mesta inak, objavovať jeho zákutia a stretávať sa s ľuďmi s rovnakými záujmami, sa
už stali mestskou tradíciou. Okrem samotných jázd sa organizuje viacero podujatí pre deti, inline
škôlka a jazdy zručnosti a ďalšie sprievodné programy a tematické podujatia vrátane mimoriadne
obľúbených akcií na automoto okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni. Finančné prostriedky sa
použijú na náklady spojené s propagáciou akcií, prenájom vysielačiek, zdravotnú službu a sanitku.

Bratislavský

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda v spolupráci s dobrovoľníkmi a majiteľmi psov
revitalizuje najväčší psí výbeh v Ružinove. Okrem vyzbierania odpadkov v okolí výbehu, opravy
lavičiek a zasypania jám vo výbehu sa vykoná aj osadenie nových prekážok, na ktorých si psíkovia
budú môcť trénovať svoju obratnosť. Vo výbehu budú umiestnené misky na vodu, ktoré psi ocenia
najmä v letnom období. Upravený výbeh bude poskytovať primeraný priestor pre psov a ich
majiteľov. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu ručného náradia, pracovných ochranných
pomôcok a materiálu potrebného na výrobu prekážok.
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No.

4

5

6

7

Predkladateľ

Centrum rodiny,
nezisková
organizácia

Cuketa, občianske
združenie

DARUJME SEBA,
občianske združenie

Deti z kraja
drotárov, občianske
združenie

Názov projektu

V komunite mi je
dobre

koMpOST

Mihaľovská zastávka

JOINPOINT

Podporená
suma

1 115,00 €

1 000,00 €

1 190,00 €

2 000,00 €

Mesto

Bratislava

Nitra

Bardejov

Dlhé Pole

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Nezisková organizácia Centrum rodiny buduje od roku 2015 komunitné centrum v bratislavskej
mestskej časti Dúbravka. Cieľom projektu je zmierňovať sociálnu izoláciu seniorov žijúcich bez
aktívnych sociálnych vzťahov. Prostredníctvom realizácie návštev seniorov v zariadení pre seniorov
alebo priamo v ich domácnosti a zapájaním aktívnych seniorov do komunitných aktivít sa v rámci
projektu podporí budovanie nových priateľských vzťahov, sebaurčenie a sebadôvera seniorov.
Zapájanie dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií prispeje k posilneniu medzigeneračnej
solidarity a záujmu o ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti a častokrát sa ocitajú bez kontaktov a v izolácii.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu hudobných nástrojov a ozvučovacej techniky a odmeny
pre lektorov.

Nitriansky

Občianske združenie Cuketa sa už niekoľko rokov venuje environmentálnej výchove v rámci
formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je ukázať ľuďom dôležitosť zdravej
prírody, klímy, pôdy, environmentálnej výchovy a ekologického myslenia v každodennom živote. V
rámci projektu budú zrealizované praktické aktivity, ktoré zvládnu i deti a ktoré budú zároveň
zážitkové a vzdelávacie ako je napr. stavba skleníka, kurníka, kompostoviska, bunkrov, výroba
upcyklovaných lavičiek, liečivého jedla a mastičiek. Dotvoria sa tak tri prírodné záhrady v meste
Nitra: komunitná záhrada, prírodná záhrada v centre mesta, ktorá bola skládkou odpadu a detská
záhrada, kde združenie realizuje environmentálnu výchovu. Finančné prostriedky sa použijú na
potrebný materiál, záhradné náradie a edukačné pomôcky.

Prešovský

Občianske združenie Darujme seba sa zameriava na rozvoj a podporu komunity obyvateľov
Mihaľova na okraji Bardejova. Zastávka je dnes iba prístrešok na ceste. Nijako neláka zastaviť sa,
urobiť si pauzu. Mihaľovčania sa rozhodli ju zveľadiť, zútulniť jej okolie, aby mohla začať slúžiť
verejnosti nielen na spríjemnenie chvíľ čakania na autobus, ale aj ako miesto oddychu okoloidúcich
a turistov, keďže miestom prechádza turistická trasa. Finančné prostriedky budú použité na nákup
stromčekov, zelene a kameniny.

Žilinský

Občianske združenie Deti z kraja drotárov v spolupráci s obcou Dlhé Pole a dobrovoľníkmi vytvoria
relaxačno- náučnú zónu pre miestnu komunitu, ktorá má podporiť tvorbu vzťahov v komunite ale i
vzťahu k prírode a k spoločnému zmysluplnému tráveniu voľného času. Počas aktivít dobrovoľníci
zatrávnia pozemok, umiestnia v priestore lavice na sedenie, stoly, hojdačky a ohnisko. Osadená
bude náučná tabuľa, hmyzí hotel, pocitový chodník a pripraví sa bezbariérový prístup do zóny.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie zrubového sedenia a hojdačky, materiálu na
vytvorenie náučnej tabule a ďalšieho stavebného materiálu na úpravu priestoru.
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No.

8

9

10

11

Predkladateľ

Názov projektu

Dobrovoľný hasičský
Oáza oddychu pre deti
zbor Červenica pri
s rodičmi
Sabinove

EXTREME,
občianske združenie

GREEN CUBATOR,
nezisková
organizácia

Hornonitrianske
stopy, občianske
združenie

SKATE DEPO - krytý
skatepark

Pilotný projekt
zdieľaných bicyklov v
meste Prešov -Bicykle
za dobré skutky

Bojnicko - dubnické
cyklotrasy, ich rozvoj,
zveľaďovanie a údržba

Podporená
suma

1 600,00 €

1 800,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Červenica pri Sabinove v rámci projektu Oáza oddychu
pre deti s rodičmi zakúpia certifikované hracie prvky do areálu hasičskej zbrojnice projekt, ktorý
ponúka veľké priestranstvo prístupné verejnosti. Zároveň si sami svojpomocne vybudujú tehlový
gril v altánku vedľa ohniska a osadia mobiliár ako nové lavičky a smetné koše, aby bola zachovaná
čistota okolia. Vytvoria tak oddychovú zónu pre rodičov s deťmi a ďalších návštevníkov využiteľnú
počas celého roka. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu hracích prvkov a sedenia.

Červenica
pri
Sabinove

Prešovský

Banská
Bystrica

Hlavným cieľom projektu občianskeho združenia Extreme je dobudovať profesionálne tréningové
zariadenie pre rozvoj skateboardingu, nakoľko v meste, kde združenie pôsobí, nie je ani jedno
miesto pre rozvoj tohto športu. Vybudovanie takéhoto priestoru pre oddych, vzdelávanie a šport
veľmi napomôže práve mladým ľuďom, ktorí môžu svoju energiu využiť pre trénovanie
Banskobystrický skateboardingu, či iných športov. Mládež v meste, predovšetkým v jesenných a zimných
mesiacoch, nemá veľa možností zmysluplne tráviť voľný čas. Takýto priestor by napomohol
celoročnému aktívnemu pohybu a rozvoju sociálnych vzťahov u mladých ľudí s podobnými
záujmami. Finančné prostriedky sa použijú na nákup materiálu potrebného na opravu povrchu
dráhy, projektor a plátno.

Prešov

Bojnice

Prešovský

Projekt Komunitný „bajkšering“ v Prešove je založený na myšlienke podpory cyklistickej dopravy
ako ekologickej alternatívy s cieľom vzdelávať a zapájať komunitu. Zámerom neziskovej
organizácie Green Cubator je budovať spoločnosť, ktorá nie je ľahostajná voči svojmu okoliu, ani
voči životnému prostrediu, v ktorom žije. Hlavným odkazom je, že aj jednotlivec je dôležitým
článkom spoločnosti a dokáže byť vzorom pre svoje okolie. Finančné prostriedky budú využité na
zakúpenie GPS zámkov, ktoré bicykle nielen zabezpečia, ale budú poskytovať aj informácie o
prejazdených kilometroch, aby bolo možné vypočítať, koľko emisií ekv. oxidu uhličitého ušetrili.

Trenčiansky

Občianske združenie Hornonitrianske stopy je skupina cyklistov, ktorí v roku 2016 vytvorili
združenie s cieľom legalizovať, podporovať a vytvárať nové cyklistické trasy v Hornonitrianskej
kotline a okolí Bojníc. Hlavným cieľom projektu je ďalší rozvoj cyklistickej lokality a vytvorenie
ideálnych podmienok pre cyklistov. Popri už existujúcich trasách je prioritou ich prepojenie a
budovanie cyklistickej infraštruktúry, budovanie cyklistických trás, tzv. single-trailov, ktoré
zatraktívňujú cestovný ruch daného regiónu. Finančné prostriedky sa použijú na stavebný materiál
na budovanie zázemia pre cyklistov poskytujúce prístrešie, možnosť posedenia, cyklostojany a
potrebné náradie.
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No.

12

13

14

15

Predkladateľ

Názov projektu

Impulz, Združenie na
pomoc ľuďom s
Workshopy ako cesta
mentálnym
k sebe a iným
postihnutím v
Petržalke

KASPIAN, občianske
Spoločne pre všetkých
združenie

KC PRIESTOR,
občianske združenie

Klub ochrancov
zelene

Sereď 2.0 pikniky

Vysaďme si cyklotrasu

Podporená
suma

1 100,00 €

1 000,00 €

1 700,00 €

1 370,00 €

Mesto

Bratislava

Bratislava

Sereď

Senica

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Občianske združenie Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
bolo založené z iniciatívy rodičov mentálne postihnutých detí, ktorí potrebovali priestor podpory a
bezpečia s dostatkom impulzov pre všestranný rozvoj ich detí s perspektívou pracovného
uplatnenia. Cieľom projektu je realizácia obľúbených workshopov na výrobu sviečok pre širokú
verejnosť, ktorých cieľom je otvoriť svet ľudí s mentálnym postihnutím tým, ktorí ho zatiaľ nemali
možnosť spoznať alebo ho poznajú málo. Workshopy sú účinným nástrojom na rozširovanie siete
priaznivcov organizácie, jej priateľov, podporovateľov a vzájomného porozumenia a tolerancie.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu materiálu potrebného na výrobu sviečok ako parafín,
formy, knôt, hrniec s termostatom a teplomery.

Bratislavský

Občianske združenie KASPIAN v rámci projektu podporí rozvoj komunitného života na
petržalskom sídlisku a zveľadí areál detského ihriska. Cieľom je vybudovanie komunitnej bylinkovej
záhradky, vymaľovanie detskej preliezky, pravidelné organizovanie Montessori dielničiek pre
menšie deti a letné premietania rodinných filmov pod holým nebom priamo na sídlisku. Do
organizácie aktivít sa priamo zapoja aj miestni obyvatelia. Finančné prostriedky sa použijú na
vybudovanie záhradky, farby a spreje na vymaľovanie preliezky, nákup pomôcok do Montessori
dielničky a licencie na premietanie filmov.

Trnavský

Občianske združenie KC PRIESTOR v rámci projektu Sereď 2.0 pikniky zrealizuje tri pikniky s
obyvateľmi seredských sídlisk a v rámci nich sedem workshopov na témy: komunitná záhrada a
kompostovanie, život s menej odpadom a verejný priestor podľa mojich snov, v rámci ktorého sa
vytvorí offline mapa. Formou piknikov spojených s workshopmi sa budú zisťovať potreby a pocity
obyvateľov vo vzťahu k priestoru, v ktorom žijú s možnosťou pretaviť ich vízie do reality. Projekt
tak dáva možnosť laickej verejnosti zapojiť sa do tvorby krajšieho a zelenšieho verejného priestoru
a vytvoriť si k nemu bližší vzťah. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu potrebného materiálu,
honoráre pre lektorov a propagačný materiál.

Trnavský

Senická cyklotrasa je obľúbený a intenzívne navštevovaný verejný priestor v meste. Občianske
združenie Klub ochrancov zelene spolu s verejnosťou skrášli obľúbenú senickú cyklotrasu výsadbou
drevín, čím budú podporené ekologické a estetické funkcie miesta aktívne využívaného na
športové a oddychové aktivity. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu výsadbových stromčekov,
kotviacich kolíkov, pletiva a propagáciu projektu.
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Komunitná záhrada v
petržalskom
vnútrobloku

16

KoZa v Háji,
občianske združenie

17

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Jilestar pod vedením Jilestar - Zo srdca
Adriany Makó
Gerovej

18

19

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Naša Revúca

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Občiansky výbor
Horné Kočkovce

Oddychová zóna
Revúca

Ohnisko pre všetkých

Podporená
suma

1 600,00 €

3 000,00 €

Mesto

Bratislava

Vranov nad
Topľou

2 900,00 € Revúca

1 500,00 €

Púchov

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Občianske združenie KoZa v Háji, ktorého názov predstavuje víziu prvej komunitnej záhrady v
Starom háji v Mestskej časti Petržalka, vybuduje záhradu v zanedbanom panelákovom
vnútrobloku. Projekt nielen skrášli okolie, ale prostredníctvom aktivít podporí miestnu komunitu. V
záhrade sa plánujú vyvýšené záhony, bylinková špirála, hmyzí hotel, okrasné rastliny, ovocné
stromy a kríky ale aj kompostovisko či lavičky. Záhrada podnieti stretávanie sa, výmenu skúseností
a utuží vzťahy medzi obyvateľmi. Medzi aktivitami nebudú chýbať komunitné akcie a workshopy
pre verejnosť. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu materiálu na vyvýšené záhony, dovoz
zeminy a štrku, kompostér a výsadbové rastliny.

Prešovský

Cieľom projektu neformálnej skupiny občanov Jilestar je založenie prvého rómskeho súboru v obci
Kamenná Poruba zameraného na rómsku históriu, kultúru, tanec a spev. V rámci projektu sa
zrealizujú besedy s úspešnými členmi a členkami rómskej komunity a aktivity prepájajúce všetky
skupiny obyvateľov. Motiváciou súboru je viesť deti a mládež k ich kultúre, zvykom a tradíciám a
touto formou ich naučiť zmysluplne tráviť svoj voľný čas, prispieť k ich sebarealizácii a rozvoju.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie projektoru, hudobných nástrojov, spevníkov,
literatúry a pomôcok na výrobu kostýmov.

Neformálna skupina občanov Naša Revúca v rámci projektu Oddychová zóna Revúca vytvorí
verejnú oddychovú zónu a zároveň podporí dobrovoľníctvo v meste. Realizácia spočíva vo
vybudovaní altánku so zelenou strechou, štyroch ohnísk, 10 lavičiek, 2 stolov a osadenie
vzdelávacej eko-tabule v prvej fáze. V ďalších fázach sa plánuje výstavbu mestského grilu z
Banskobystrický
ekomateriálov, osadenie hojdačiek, preliezok a ďalšieho rozširovania areálu. Oddychová zóna sa
nachádza v lokalite “Za Laca”, neďaleko náučného cyklo chodníka na nedostavenej železničnej
trati z druhej svetovej vojny a bude dostupná širokej verejnosti. Finančné prostriedky sa použijú na
kúpu materiálu potrebného na stavbu altánku, stoly a lavice.

Trenčiansky

Neformálna skupina občanov Občiansky výbor Horné Kočkovce mesta Púchov v rámci projektu
Ohnisko pre všetkých vybuduje verejné ohnisko a vytvorí chodník v miestnom prírodnom areáli. Za
pomoci dobrovoľníkov a žiakov miestnej základnej školy vyčistia areál, osadia lavičky a stôl a
vytvoria ohnisko, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Realizáciou projektu sa vytvorí plnohodnotné
miesto pre pokojné prežívanie voľných chvíľ, relaxovanie a oddych v prírode, opekanie či grilovanie.
Finančné prostriedky sa použijú na nákup stavebného materiálu, lavičiek, odpadkových košov a
zabezpečenie terénnych úprav pre obnovenie chodníka v areáli.
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No.

20

Predkladateľ

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Poď na dvor

21

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením Ivety
Martinkovej

22

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Martina Kociana

23

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Matthiasa Marcela
Jeana Arnoulda

Názov projektu

Multifunkčný objekt
pre komunitu Poď na
dvor

Záchrana Framborskej
mokrade

Zlaté Zlaté

Stromy na Stromovej

Podporená
suma

2 500,00 €

2 999,00 €

583,00 €

700,00 €

Mesto

Košice

Žilina

Machulince

Piešťany

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Hlavnou aktivitou projektu Iniciatívy Poď na dvor je postavenie multifunkčného objektu vo
vnútrobloku medzi dvoma ulicami v Košiciach, ktorý bude vyhotovený na základe profesionálneho
architektonického návrhu. Projekt prinesie zázemie pre organizovanie komunitných podujatí,
dôstojný priestor pre kultúrne podujatia ako sú koncerty, diskusie, čítanie z kníh a premietanie.
Objekt bude slúžiť všetkým obyvateľom susedstva, ktorí radi a aktívne trávia čas na dvore.
Finančné prostriedky sa použijú na stavebný materiál ako OSB dosky, drevné rezivo, strešná
krytina, náterový a spojovací materiál a propagáciu.

Žilinský

Neformálna skupina občanov v rámci projektu zrealizuje vyčistenie mokrade a jej okolia od
množstva odpadu v historickom prírodnom území mesta Žilina s názvom Frambor. Odstránia sa
nevhodné náletové dreviny a invázne rastliny, čím sa podporí život prirodzených biotopov. Za
účelom ochrany a zachovania podmienok pre ich rozvoj bude vytvorená malá miestna prírodná
rezervácia, ktorá bude chránená ohradníkom. Za účelom edukácie občanov Žiliny a turistov budú
inštalované tabule s informačnými textami o význame mokradí a popisom jej záchrany. Finančné
prostriedky sa použijú na zakúpenie materiálu potrebného na oplotenie, návrh a výrobu
informačných tabúľ.

Nitriansky

Neformálna skupina umelcov, študentov a dobrovoľníkov zrevitalizuje nádvorie Župného domu v
Zlatých Moravciach, ktorý roky chátra, no zároveň patrí medzi najväčšie na Slovensku. Je
najstaršou budovou v meste a je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Revitalizácia bude
prebiehať formou verejnej brigády spojenej s komunitnou grilovačkou a koncertom v závere dňa.
Realizáciou projektu sa vytvorí nový verejný priestor so zmysluplným využitím nádvoria.
Realizáciou projektu vzniknú vhodné podmienky pre ďalšie aktivity a rozvoj života v meste.
Finančné prostriedky sa použijú na nákup zelene a osvetlenie nádvoria.

Trnavský

Projekt pod názvom Stromy na Stromovej vznikol z iniciatívy neformálnej skupiny občanov a
aktivistov Piešťanského okruhu. Mnohí sú architekti či urbanisti a jedným z ich cieľov je rozhýbať
komunity v Piešťanoch. Projekt je situovaný na Stromovej ulici vedúcej do Mestského parku zo
starej časti mesta Piešťany. Predmetom realizácie je 60 m dlhá stena zadnej časti garáží na
Stromovej ulici, ktorá sa premení na "náučnú stenu" o drevinách piešťanského parku. Iniciatíva ako
i komunity nachádzajúce sa v blízkom okolí majú k miestu blízky vzťah. Budú zapájaní do
revitalizácie priestoru aj procesu navrhovania maľby múru. Finančné prostriedky sa použijú na
maliarske potreby, finančné ohodnotenie dizajnéra a špecialistu analyzujúceho dreviny v parku.
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No.

Predkladateľ

24

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Miroslava Švehlu

25

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Miroslavy Kupčiovej

26

27

Názov projektu

Revitalizácia šatne a
výroba nového
mobiliáru

Oddychová zóna
Tlmače

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Poď sa hrať a
pod vedením Moniky relaxovať
Čechovej

Neformálna skupina
Romane čhavore
aktívnych občanov
jilestar - Urobme svet
pod vedením Paulíny
okolo nás krajším
Radimákovej

Podporená
suma

500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

Mesto

Zemianske
Podhradie

Tlmače

Opatovce
nad Nitrou

Trnava

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Zámerom projektu realizovaného nielen rodičmi mladých futbalistov v obci Bošáca ale aj ďalšími
dobrovoľníkmi je revitalizácia šatne a jej vybavenia. Súčasnú šatňu si svojpomocne obnovovali, aby
tak motivovali deti a mládež k športu. Jej obnovou sa vytvorí bezpečné prostredie a zlepšia sa
podmienky počas pravidelných tréningov aj zápasov. To, že sa samotných prác budú zúčastňovať
aj samotné deti, zvýši ich vzťah k novému a k jeho pravidelnému udržiavaniu. Šatňa bude
vymaľovaná, vyrobia sa nové sedadlá, stôl a odkladací priestor. Finančné prostriedky budú použité
na nákup farby, spojovacieho materiálu, paliet a náteru.

Nitriansky

Neformálna skupina občanov vznikla v minulosti pri zakladaní materského centra Lipka a
organizovaní rôznych aktivít pre deti. Realizáciou predloženého projektu pribudne v Tlmačoch
zelený priestor určený na oddych a relaxáciu určený širokej verejnosti. Skrášlením nevyužitej
plochy nachádzajúcej sa v blízkosti pešej zóny a kostola sa vytvorí zelená oáza, ktorá bude slúžiť
rôznym skupinám obyvateľstva. Zlepší sa tak komunitný život a výsadba zelene napomôže
ochrane prírody a skvalitneniu životného prostredia. Finančné prostriedky sa použijú na nákup
stromov, okrasných krov, kvetov a bylín, nákup a osadenie lavičiek a smetných košov.

Trenčiansky

Neformálna skupina ľudí z Centra pre deti a rodiny sa aktívne zapája do starostlivosti o deti s
mentálnym a kombinovaným postihnutím. Rodičia, dobrovoľníci, vychovávatelia, ale aj samotné
deti si v rámci projektu vytvoria oddychovú zónu v areály centra v Handlovej. Počas realizácie bude
upravený terén, vysadené okrasné dreviny, kvety, zrekonštruované lavičky a vybudované hojdačky
pre najmenšie deti. Vzniknutý priestor bude slúžiť deťom, ktoré tu budú môcť tráviť svoj voľný čas.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu materiálu na okrasnú záhradku, materiálu na lavičky,
posedenie a hojdačku pre deti.

Trnavský

Spevácky súbor Romane čhavore jilestar (Rómske deti od srdca) založili dobrovoľníci, ktorí
reagovali na potrebu vytvorenia príležitostí na voľnočasové aktivity mládeže v sociálne vylúčenej
komunite v Trnave. Cieľom projektu je rozvíjať deti z marginalizovanej rómskej komunity,
motivovať ich k pozitívnej zmene, aby mali možnosť zlepšiť ich postavenie v budúcnosti. Vďaka
realizovaným aktivitám sa navyše prepájajú rôzne skupiny obyvateľov, čím sa zmierňujú bariéry.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu hudobného vybavenia, kostýmov, edukačných hier a
propagáciu.
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No.

Predkladateľ

28

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Radovana
Cegledyho

29

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Romana Trimela

30

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Tomáša Turčeka

31

Neformálna skupina
aktívnych občanov
pod vedením
Veroniky Chomovej

Názov projektu

50 nových stromov
ročne

Robíme si to aj pre
seba

ZUNGOV - Vráťme
život k Žitave

Tomčianska alej

Podporená
suma

1 200,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

2 100,00 €

Mesto

Rimavska
Sobota

Častkov

Slepčany

Martin

Kraj

Anotácia projektu

Cieľom projektu neformálnej skupiny občanov je revitalizácia zelene v meste Rimavská Sobota a
aktivizácia miestnych komunít prostredníctvom spoločnej výsadby stromov počas víkendových
brigád. Členovia skupiny sa snažia prostredníctvom svojich aktivít skrášlovať prostredie a pri tom
zapájať ľudí z príslušných častí mesta a viesť ich tak k občianskej zodpovednosti. Do projektu sa
Banskobystrický
zapoja občianski aktivisti, obyvatelia, mládež, ekológovia, skauti, jednoducho každý, komu záleží
na tom, v akom meste žije. Nové stromy budú slúžiť mestu a jeho obyvateľom dlhé desaťročia a
skvalitnia životné prostredie v meste. Finančné prostriedky sa použijú na nákup výsadbových
stromov.

Trnavský

Neformálna skupina občanov s názvom Častkovjané sa už niekoľko rokov dobrovoľne stará o
úpravu a skrášľovanie priestorov v obci. V rámci projektu Robíme si to aj pre seba sa zamerala na
pietne miesto - cintorín v obci Častkovce. Počas realizácie pribudnú lavičky na oddych pre starších
občanov a obnovou zelene sa skrášli celý priestor posledného odpočinku. Projekt je zameraný
hlavne na rozšírenie dobrovoľníkov v obci a spojenie generácii pri spoločnej práci. Finančné
prostriedky sa použijú na kúpu lavičiek a výsadbových rastlín.

Nitriansky

Neformálna skupina občanov zrevitalizuje v rámci projektu areál Zungov, ktorý bude slúžiť
všetkým občanom obce ako aj ich známym a návštevníkom, ktorí budú chcieť relaxovať a
oddychovať v príjemnom prírodnom prostredí pri rieke Žitava. V rámci realizácie projektu bude na
mieste predstavenie projektu širokej verejnosti formou videa a fotografií a zrealizuje sa prednáška
s miestnym historikom o histórií a funkcií technickej pamiatky Zungov. Finančné prostriedky sa
použijú na terénne úpravy, výsadbu drevín a stavbu prírodných objektov pre deti.

Žilinský

Cieľom projektu neformálnej skupiny občanov je aktuálna potreba zelenej zóny pre mestskú časť
Martin-Tomčany. Toto územie je dynamicky sa rozvíjajúcou mestskou časťou, v ktorej pribúda
výstavba a sťahujú sa sem nové mladé rodiny s deťmi. Dobrovoľníci túto unikátnu prírodnú lokalitu
v blízkosti centra mesta premenia na oddychovú zónu bez odpadu a plnú života, kde sa môžu deti
bezpečne hrať a pozorovať prírodu. Finančné prostriedky sa použijú na prenájom a kúpu
manipulačnej techniky, na výrobu a osadenie vstupných a informačných tabúľ, lavičiek a
prírodných hojdačiek.
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No.

32

33

34

35

Predkladateľ

Neformálna skupina
aktívnych občanov z
Veľkej lúky

Neformálna skupina
aktívnych občanov
Zelená hliadka

Názov projektu

Spojme sa pri
opekačke na Veľkej
Lúke

Záhradný dvor
Sibírska

Nezisková
Záhrada nových
organizácia Viridi Via začiatkov

Občianske združenie Budujme spoločne
adrenalínových
nielen krajší
športov
skatepark.

Podporená
suma

1 200,00 €

1 800,00 €

1 150,00 €

3 000,00 €

Mesto

Veľka Lúka

Bratislava

Bratislava

Ostrovany

Kraj

Anotácia projektu

Neformálnu skupinu mladých ľudí z Veľkej Lúky spája spoločná túžba zlepšiť život v obci. Cieľom
projektu Spojme sa pri opekačke na Veľkej Lúke je obnoviť zanedbaný priestor nad obcou a
premeniť ho na príjemnú oddychovú zónu v lone prírody. V rámci realizácie sa vybuduje nové
ohnisko na opekanie s lavičkami a postaví sa zastrešený altánok so stolom a sedením, kde si môžu
Banskobystrický
návštevníci posedieť. Podarí sa tak obnoviť tradičné miesto s prekrásnym výhľadom na celú
Zvolenskú kotlinu a okolité kopce Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Finančné
prostriedky sa použijú na úpravu terénu, rezivo na výstavbu zastrešeného altánku so stolom a
sedením a vybudovanie miest na opekanie s lavičkami.

Bratislavský

Cieľom iniciatívy Zelená hliadka je pomocou komunitných a cielených akcií ísť pozitívnym
príkladom samosprávam a tým ich stimulovať k činnostiam zameraným na zlepšovanie kvality
verejného priestoru v rámci Bratislavy. Cieľom predloženého projektu je revitalizovať̌ územie
otvoreného vnútrobloku v mestskej časti Nové Mesto a vytvoriť̌ tak bezpečný a pohodlný priestor
pre deti, teenagerov ale aj staršiu generáciu. Zároveň tento priestor prispeje k opatreniam
zameraným na znižovanie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. Realizácia projektu má
pozitívny spoločensko-ekologicky vplyv na danú́ lokalitu. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu
osív, sadeníc, stromov a kríkov a materiál na senzorický chodník.

Bratislavský

Skupina mladých aktívnych ľudí chce prostredníctvom projektu pomôcť nemocnici v Trnave
vybudovať terapeutickú záhradu. Vo vyhradenej časti areálu vytvoria mlatový chodník, ktorý bude
prístupný mobilne znevýhodneným. Osadené drevené lavičky, prekryté sedenie, ping pongový stôl
a vysadená rôznorodá zeleň budú nosnými prvkami projektu. Hlavným cieľom je povzbudiť ľudí k
tráveniu viac času v exteriéri. Záhrada spojí komunitu v nemocnici a vytvorí priestor na sociálnu
interakciu. Projekt nielen zlepší tvár nemocničného prostredia, ale prispeje aj ku kvalitatívnym
faktorom vplývajúcim na zdravie človeka znižovaním stresu a podporou emočného a duševného
zdravia. Finančné prostriedky budú využité na nákup kameniva na chodník a lavičky.

Prešovský

Občianske združenie adrenalínových športov sa snaží svojou činnosťou vybudovať prvotriedny
skatepark v obci Šarišské Michaľany. Staré asfaltové ihrisko, na ktorom pred desiatimi rokmi začali
svoje prvé stavebné pokusy, sa premení na bezpečné prostredie pre široké okolie. Tento rok chcú
dobrovoľníci opraviť plochu, ktorá je kameňom úrazu od počiatku skateparku. Okrem samotnej
opravy plochy budú v skateparku vybudované nové komponenty, ktoré prilákajú široké okolie
svojou jedinečnosťou a kvalitným prevedením. Skatepark bude určený pre všetky vekové
kategórie, ako aj športové disciplíny. Finančné prostriedky budú využité na stavebný materiál a
pracovné pomôcky pre dobrovoľníkov.
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No.

36

37

38

39

Predkladateľ

Názov projektu

Občianske združenie Trojboj aktívnych
Na vŕšku
seniorov

Rozvoj komunity na
Občianske združenie Stavbárskej ulici projekt Komunitné
Odyseus
hliadky na Pentagone

Environmentálne
aktivity pre zvýšenie
Občianske združenie
kvality života
OZ ZBOJSKÁ
obyvateľov na
Muránskej planine

Občianske združenie
Petra Bošňáka - OZ
"Poznaj a chráň!"
PB

Podporená
suma

950,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Cieľom projektu Trojboj aktívnych seniorov občianskeho združenia Na vŕšku je vybudovanie
relaxačno-športovej zóny pre seniorov v jednom z verejných priestranstiev a tým prispieť k rozvoju
komunitného spolužitia obyvateľov a podpore ich fyzického aj psychického zdravia. Projekt
umožní seniorom tráviť spoločne čas aktívne, zmysluplne, posilniť už existujúce vzťahy, vytvárať
nové vzťahy s mladými rodinami v susedstve, podporovať viacgeneračné komunitné spolužitie.
Vytvorené športovisko bude môcť využívať aj široká verejnosť. Finančné prostriedky sa použijú na
materiál potrebný na petangové ihrisko a informačnú tabuľu.

Bratislava

Bratislavský

Občianske združenie Odyseus už od roku 1997 pracuje so sociálne vylúčenými komunitami ľudí
užívajúcich drogy a pracujúcich v sexbiznise. Predložený projekt nadväzuje na doterajšiu dlhodobú
činnosť Komunitných hliadok prispievajúcim k zvýšeniu sociálnej kontroly a komunitnému rozvoju
v okolí Stavbárskej ulice, v lokalite „Pentagon“. V rámci projektu zorganizujú skupinové
upratovanie v réžii ľudí z komunity čím sa zvýši ich záujem o okolie. Zlepšia sa ich pracovné návyky,
čo prispeje k ich sociálnej inklúzii. Pentagon sa bude stávať lepším miestom pre život všetkých jeho
obyvateľov a obyvateliek. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu zdravotníckeho materiálu a
pomôcok a materiálu na upratovanie.

Tisovec

Občianske združenie Zbojská vzniklo za účelom napomáhať a prispievať k všestrannému rozvoju
územia mesta Tisovec a obce Pohronská Polhora. V rámci projektu vytvorí v prostredí Turistického
informačného strediska postaveného v sedle Burda aktívny komunitný priestor. Realizáciou
edukačných environmentálnych podujatí oživí verejné priestranstvo s využitím zdrojov danej
Banskobystrický lokality. Cieľom projektu je podporiť aktívny turizmus, posilniť medziľudské vzťahy medzi
odborníkmi venujúcimi sa ochrane prírody a obyvateľmi i návštevníkmi územia NP Muránska
planina ako aj informovať širokú verejnosť o celospoločenských environmentálnych problémoch.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu dreveného a spojovacieho materiálu, sadeníc a prenájom
techniky.

Šurany

Šaľa

Nitriansky

Občianske združenie Petra Bošňáka pôsobí v meste Šaľa od roku 2007. Je to združenie
dobrovoľníkov, ktorí sú už dlhé roky aktívni v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia formou
brigádnickej činnosti zameranej na úpravu a ošetrenie zelene. Cieľom projektu je vytvoriť nové
edukatívne prírodné prvky v miestnom Lesoparku, ktoré budú prístupné verejnosti každý deň po
celý rok. Táto učebňa v prírode naučí deti ako vyzerajú a znejú tunajšie dreviny, kde bývajú a ako
znejú tunajšie vtáky, naučí ich cítiť prírodu "naboso" vďaka zmyslovému chodníku. Prírodná učebňa
nikdy nesklame a každého odmení zaujímavými informáciami, zážitkovými aktivitami,
odpoveďami na mnohé otázky, užitočne stráveným voľným časom v prírode a tým bude spájať
komunitu pre dobrú vec. Finančné prostriedky sa použijú na výrobu zmyslového chodníka,
edukatívnych prvkov, hotela pre hmyz a informačnej tabule.
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No.

40

41

42

43

Predkladateľ

Názov projektu

Občianske združenie Rekonštrukcia
Prima
Kontaktného centra

Občianske združenie
Spojme sa pre prírodu
SLNKOTVOR

Pawn The Ground,
občianske združenie

Pohodovo,
občianske združenie

Pawn The Ground
Bike Park/Skatepark
Žilina

Spomaľovač

Podporená
suma

1 000,00 €

1 500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Bratislava

Lúčky

Žilina

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Občianske združenie Prima sa už viac než 20 rokov venuje práci s aktívnymi užívateľmi drog, ale aj
s ľuďmi bez domova, či ľuďmi pracujúcimi v pouličnom sexbiznise v Bratislave. Cieľom projektu je
rekonštrukcia kontaktného centra, ktorou získajú klienti združenia krajší, novší, príjemnejší
priestor, kde im budú naďalej poskytované kvalitné služby. Kontaktné centrum má potenciál
poskytovať klientom aj ďalšie služby, ako sú vzdelávacie a voľnočasové aktivity s možnosť otvoriť
priestory aj pre lokálnu komunitu s ponukou prednášok, vzdelávania, či diskusií s odborníkmi.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu maliarskeho materiálu, svietidiel, podlahy a na
nevyhnutné odborné práce.

Žilinský

Zámerom projektu Spojme sa pre prírodu občianskeho združenia SLNKOTVOR je vybudovať
drevené mobilné altánky pri včelíne v školskej záhrade, kde sa pravidelne organizujú zážitkové
včelie exkurzie a prednášky na včeľom náučnom chodníku. Projekt je venovaný aj obnove
náučných panelov na turistickej trase Lúčky - Veľký Choč, ktorá je zároveň aj náučným chodníkom
s dreveným prístreškom a 7 náučnými panelmi už od roku 2010. Na aktivitách sa budú podieľať
členovia občianskeho združenia a miestni dobrovoľníci. Finančné prostriedky budú použité na
nákup materiálu na výrobu mobilných altánkov a obnovu náučných panelov.

Žilinský

Občianske združenie Pawn The Ground sa snaží spojpomocne vybudovať prvý krytý Bike Park v
Žiline. V rámci projektu sa dokončí a sprístupní, aby mohol slúžiť na každodenné aktivity ale aj
rôzne akcie a súťaže nielen pre bikerov ale aj skaterov. Finančné prostriedky budú použité na
nákup materiálu potrebného na dokončenie areálu ako OSB dosky, drevené hranoly a spojovací
materiál.

Bratislavský

Cieľom projektu občianskeho združenia Pohodovo je vybudovať malú divočinku v sídliskovom
prostredí uprostred upravených priestorov ihrísk, športoviska a stále kosenej trávy, ktoré bude
slúžiť na spoločné komunitné aktivity. V rámci dielničiek a workshopov sa budú tvoriť a vyrábať
búdky pre vtáky, hmyzie domčeky, napájadlá, maľované kamene či infotabuľky so zreteľom na
trvalú udržateľnosť. Na vybudovaní tohto priestoru sa budú podieľať členovia komunity. Finančné
prostriedky sa použijú na nákup pracovného náradia, drevený a spojovací materiál, kúpu sadeníc a
materiálu potrebného na sadenie rastlín, ochranný a náterový materiál.
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No.

44

45

46

Predkladateľ

Názov projektu

POHYBOVŇA,
občianske združenie

"VYROBENÉ V
MALACKÁCH" sprievodné športové
aktivity na tradičných
akciách v regióne

Priatelia trstenskej
prírody, občianske
združenie

Zdravá pôda - zdravá
komunita. Pôda,
ktorá živila našich
predkov, uživí aj
našich potomkov.
Naučme ich to.

Rezort Zamagurie,
občianske združenie

Outdoorové edukačné
centrum

Podporená
suma

1 100,00 €

2 499,00 €

1 433,00 €

Mesto

Malacky

Trstené pri
Hornáde

Kežmarok

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Členovia občianskeho združenia Pohybovňa sa stretávajú na pravidelných tréningoch, venujú sa
športovým disciplínam, ktoré nie sú súťažné, ale snažia sa rozhýbať čo najväčšie masy. Je to najmä
parkour, ktorý je spojením gymnastiky, akrobacie, atletiky, tanca a silovej prípravy. Cieľom
projektu je propagácia pohybu a zdravého životného štýlu vytvorením improvizovanej MINI
telocvične v prírode. Súčasťou podujatí budú predovšetkým súťaže, rozmanité prekážkové dráhy,
chodenie po lane a cvičenie na gymnastických kruhoch, diskusie a vzdelávanie v oblasti zdravého
životného štýlu. Deti a mládež sa aktívne zapoja do rôznych pohybových činností pod vedením
profesne erudovaných trénerov. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu mäkčených mobilných
podlahových dielov a potrebných športových pomôcok.

Košický

Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody v spolupráci s obcou Trstené pri Hornáde,
základnou školou a aktívnymi spoluobčanmi vytvorí revitalizáciou bývalého školského políčka
komunitné vzdelávacie centrum. Odborné prednášky pre žiakov základnej školy a širokú verejnosť
na témy ako práca s pôdou, pestovanie zdravej zeleniny v domácich záhradách pomocou
najnovších permakultúrnych postupov, pomôžu začať členom komunity využívať svoje záhrady
zmysluplne. Projekt priblíži mladej generácii históriu obce z hľadiska využívania krajiny a úrodnej
pôdy pre potravinovú a materiálovú sebestačnosť komunity. Projektom chcú osloviť mládež, aby
sa našli budúci miestni farmári. Financie budú využité na materiál potrebný na úpravu terénu,
osivo, náradie, propagáciu a lektorné.

Prešovský

Občianske združenie Rezort Zamagurie pripravuje prvé komunitné centrum v regióne, v ktorom sa
budú stretávať ľudia so vzťahom k prírode a pohybovým aktivitám. Cieľom tohoto projektu je
vybudovanie komunitnej záhrady s vyvýšenými záhonmi, v ktorých sa budú pestovať liečive
rastliny, ktoré obsahoval Cypriánov herbár. V rámci projektu budú realizované edukačné programy
lesnej pedagogiky s interaktívnymi aktivitami poznávania liečivých rastlín, ich zberu, spracovania a
využitia. Aktivity budú zamerané na všetky vekové kategórie s cieľom podnietiť miestnych
obyvateľov k dobrovoľníctvu v oblasti budovania infraštruktúry cestovného ruchu a na rozvoj
regiónu. Finančné prostriedky budú využité na materiál na vyvýšené záhony, lavičky, kompostér a
sadenice.
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No.

47

48

49

50

Predkladateľ

Rodičia a škola,
občianske združenie

Rodinné centrum
AKO DOMA

Šanca pre Dražice,
občianske združenie

Ťahanovská
záhrada, občianske
združenie

Názov projektu

Campus Kolonka

Rodinné centrum pre
Svit a okolie

Tvorivý domček

Ťahanovská
komunitná záHRAda

Podporená
suma

1 350,00 €

2 815,00 €

1 000,00 €

600,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Cieľom projekt Campus Kolonka občianskeho združenia Rodičia a škola je spojiť mladých a starších
pri vytváraní nevšedného miesta v parku medzi inštitúciami strednej školy, vysokej školy, domova
sociálnych služieb v miestnej časti Kolonka. Predmetom realizácie je osadenie tabule, ktorá bude
slúžiť komunite na premietanie filmov, učenie sa študentov ale aj ako spomienka na jediného
púchovského akademického sochára. Park sa stane miestom stretnutí viacerých generácií aj vďaka
osadeniu lavičiek a vytvoreniu pevného chodníka. Finančné prostriedky sa použijú na výrobu
premietacej tabule a nákup materiálu na jej osadenie.

Svit

Prešovský

Rodinné centrum AKO DOMA vďaka projektu prinesie do Svitu miesto na stretávanie sa pre
miestnu komunitu. V rámci projektu sa upraví a vybaví herňa a dielnička, vďaka čomu sa vytvorí
prijateľné a bezpečné prostredie. To bude slúžiť na tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého
sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov, vzájomné učenie sa, pomáhanie si prostredníctvom
hry a ďalšie aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia.
Zlepší sa tak prostredie pre miestnu komunitu. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu nábytku,
lavičky, stolov a stoličiek a herných prvkov.

Dražice

Občianskeho združenia Šanca pre Dražice pravidelne pripravuje tvorivé remeselné dielne, na
ktorých si účastníci môžu vyskúšať svoje zručnosti a naučiť sa rôznym technikám. Miestom ich
stretávania bude aj tvorivý domček, ktorý sa podarí vďaka projektu zachrániť. Spoločne s
Banskobystrický dobrovoľníkmi, ktorí sú najmä zo znevýhodnených skupín, prispejú k obnove zničeného priestoru a
úprave okolia. Takto zabezpečia pre komunitu bezpečné a príjemné miesto. Finančné prostriedky
sa použijú na nákup náradia a materiálu na opravu zatekajúcej striešky, spojovacieho materiálu,
maliarskych potrieb, nákup textílií na výrobu záclon.

Púchov

Košice

Košický

Občianske združenie Ťahanovská záhrada v rámci projektu skvalitní priestory komunitnej záhrady,
ktorá sa nachádza na ploche cca 800m2 na pomedzí sídliska s hustou panelovou zástavbou a
dediny Ťahanovce. Rozšíri tak rozvíjajúcu sa komunitu na viac členov rôznych generácií a vytvorí
zázemie a podmienky pre nekomerčné organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, priestor
pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času v prírode v druhom najväčšom meste
Slovenska. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu sadeníc, náradia, kompostéru, kvetináčov,
detských prvkov, drevené dosky a rezivo.
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No.

51

52

53

54

Predkladateľ

TJ Nové Sady,
občianske združenie

Únia vzájomnej
pomoci ľudí a psov

V drevenici,
občianske združenie

Združenie STORM

Názov projektu

Workoutové ihrisko
pre deti a dorast

Zoznám sa so svojim
útulkáčom

Lesný klub

CIRKUS prerába

Podporená
suma

736,00 €

2 500,00 €

700,00 €

1 000,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Nové Sady Nitriansky
Ceroviny

TJ Nové Sady je najväčšia dobrovoľnícka organizácia v danej oblasti, ktorá ponúka možnosť
športového vyžitia už od 1. ročníka základnej školy. Cieľom projektu je vytvorenie kvalitného voľne
dostupného ihriska, ktoré priláka do priestoru futbalového ihriska nielen futbalistov ale aj iné
komunity ľudí, a bude ich motivovať k pohybu a pobytu vonku. Dané ihrisko bude dostupné pre
všetkých nadšencov športu a zdravého životného štýlu a bude slúžiť aj na posilnenie spolupráce v
komunite. Finančné prostriedky sa použijú na drevené hranoly, chémiu na ošetrenie dreva a
oceľový materiál.

Košice

Košický

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov sa už 18 rokov venuje zachraňovaniu
túlavých psíkov na východnom Slovensku. V rámci projektu únia zlepší prostredie útulku, ktoré je v
zlom stave a to hlavne obnovením oddychovej zóny pre návštevníkov útulku, potencionálnych
záujemcov o adopciu psíkov ako aj rodiny s deťmi. Obnova sa týka výroby striešok nad lavičky,
montáže odpadkových košov, zasadenia informačných tabúľ, kde návštevníci nájdu všetky
aktuálne informácie. Finančné prostriedky sa použijú na nákup materiálu ako hranoly, dosky,
asfaltový šindel, spojovací materiál a potreby na maľovanie.

Žilinský

Občianskeho združenia V drevenici vybuduje v rámci projektu lesný klub v prírodnom prostredí na
okraji mesta Bytča, ktorý bude fungovať na ekologických princípoch. Hlavným cieľom projektu je
dostať deti do prírody a prebudiť v nich prirodzenú lásku k prírode ako aj pocit zodpovednosti za
svoje okolie. V rámci aktivít sa zrealizuje čistenie okolitej prírody aj verejné prezentácie a
workshopy o ochrane životného prostredia, vďaka čomu sa sprístupnia informácie o fungovaní a
kolobehu prírody a s tým spojené environmentálne princípy. Finančné prostriedky sa použijú na
vybavenie klubu ako sud na dažďovú vodu, kompostér, odpadkové koše, vonkajší stôl s lavicou a
koberec.

Nitriansky

Združenie STORM prevádzkuje od roku 2007 nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS.
Program CIRKUS poskytuje sociálne služby deťom a mladým z nitrianskych sídlisk. Jeho cieľom je
vytvoriť príjemné, bezpečné a hlavne akceptujúce prostredie pre mládež. V rámci projektu CIRKUS
prerába budú pracovníci, dobrovoľníci a samotní klienti programu rekonštruovať vnútorné priestory
klubovne, ktorá je k dispozícii mladým od vytvorenia programu. Aktivity projektu budú rozdelené
do troch etáp, pričom v poslednej sa bude konať komunitné podujatie určené všetkým obyvateľom
blízkeho okolia. Z finančných prostriedkov bude zakúpený materiál potrebný k rekonštrukcii ako
farby, náradie, pomôcky na výmenu linolea, police a sedenie.

Dlhé Pole

Nitra
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Príloha č. 5 Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu 2019

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2019
CHARAKTERISTIKA
Máte nápad, ako prispieť k zlepšeniu miesta, kde žijete? Narážate vo svojom prostredí na nedostatky a máte
plán, ako ich odstrániť? Všímate si potreby ľudí vo Vašom okolí a chceli by ste prispieť k ich naplneniu?
Nadácia Orange už po 16. krát podporí nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,
Orange CorpSec a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú a chcú aktívne
prispieť k jeho pozitívnej zmene. V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne
zrealizovalo viac ako 460 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym
angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.
Premeňte aj vy svoje nápady na realitu. Neváhajte a predložte svoj projekt.
CIELE PROGRAMU
▪ podporiť aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné
aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke,
▪ prispievať k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom aktivít
angažovaných zamestnancov,
▪ zvyšovať povedomie zamestnancov o činnosti Nadácie Orange, o filantropii, darcovstve,
dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti.
KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ
Program je otvorený pre zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, Orange CorpSec a Orange Business
Services, ktorí:
▪ sú v hlavnom pracovnom pomere (nie sú brigádnici),
▪ majú ukončenú skúšobnú lehotu,
▪ nie sú vo výpovednej lehote,
▪ sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
PODPORÍME PROJEKTY, KTORÝCH CIEĽOM JE:
▪ revitalizácia verejných priestorov v obciach, mestách, regiónoch, ktoré majú význam pre miestnu
komunitu – napr. obnova a skrášlenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, námestí, športovísk a
pod.
▪ podpora regionálneho cestovného ruchu a zvyšovania informovanosti – obnova a budovanie
turistických chodníkov, cyklotrás, odpočinkových miest pre turistov, zviditeľnenie zaujímavostí
regiónu
▪ rozvoj komunity – podpora stretávania obyvateľov a dobrých susedských vzťahov, odstraňovanie
anonymity medzi obyvateľmi sídlisk, či obcí, vytváranie miest na spoločné trávenie voľného času,
tvorba príležitostí na stretávanie sa rôznorodých skupín obyvateľov
▪ ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia - ochrana zdrojov vody, realizácia
ekologického a environmentálneho vzdelávania
▪ podpora sociálnych tém – projekty zamerané na integráciu znevýhodnených a zraniteľných skupín
obyvateľstva (napr. osoby so zdravotným znevýhodnením, nezamestnaní, seniori … )
▪ podpora a rozvoj kultúrnych aktivít – aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych
spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí
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▪

podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže – rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného
času (napr. záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne vzdelávanie
a pod.)

Aj v tomto roku majú zamestnanci príležitosť byť súčasťou rozhodovania o podpore vybraných projektov.
Hodnotiaca komisia v rámci posudzovania vyberie 5 inšpiratívnych projektov, ktoré budú zverejnené na
intranete Orangeu a o ktorých budú zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším počtom hlasov získa
dodatočnú odmenu 500 Eur na zrealizovanie aktivít v rámci predloženého projektu.
NEPODPORÍME ZÁMERY
▪ rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a
pod.),
▪ rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok,
▪ budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.),
▪ zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom),
▪ študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty,
▪ nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity,
▪ projekty zamerané na veľmi úzku cieľovú skupinu (napr. na obyvateľov jednej bytovky),
▪ projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať,
▪ projekty realizované v zahraničí.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
▪ verejnoprospešnosť – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude otvorená
miestnym komunitám
▪ aktívne zapojenie zamestnanca – miera priamej účasti zamestnanca na iniciovaní, príprave a
aktivitách projektu (odpracované dobrovoľnícke hodiny, poskytnutie zručností, vedomostí,
odborných rád, konzultácií, organizačné zabezpečenie, zabezpečenie materiálu, pomôcok,
produktov či služieb, atď.)
▪ inovatívnosť a originalita – projekt by mal byť zaujímavý a podnetný pre cieľovú skupinu, ktorej je
určený či pre prostredie, v ktorom sa realizuje
▪ relevantnosť z hľadiska témy – projekt vychádza z aktuálnych potrieb komunity a svojou realizáciu
reaguje na ich naplnenie či vyriešenie existujúceho nedostatku
▪ dobrovoľnícky vklad – aktivity projektu by mali byť zrealizované formou dobrovoľníckej práce
s minimálnym vkladom zamestnanca 10 dobrovoľníckych hodín. V prípade, že v priebehu roka
zamestnanec daruje min. 40 dobrovoľníckych hodín, a má doklad o vykonaní takejto dobrovoľníckej
činnosti od organizácie, pre ktorú dobrovoľníčil, má možnosť poukázať až 3% daní z príjmov. Aj
takouto formou bude môcť podporiť aktivity vybranej organizácie.
▪ realizovateľnosť a finančná efektívnosť – projekt je postavený na reálnych cieľoch, dostatočne
personálne zabezpečený a položky rozpočtu majú priamy súvis s aktivitami projektu a napĺňaním jeho
cieľov
PREDKLADANIE PROJEKTOV
Projekt predloží zamestnanec Orangeu (platí aj pre zamestnancov Orange CorpSec a Orange Business
Services), pričom môže (nie je to však podmienkou) na projekte spolupracovať s iným subjektom, napr.
školou, materským centrom, mimovládnou organizáciou, mestskou časťou, obcou a pod. Môže ísť o jeho
vlastný nápad alebo nápad vytvorený v spolupráci s daným subjektom.
Do Zamestnaneckého grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronicky
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
https://nadaciaorange.egrant.sk/. Registrácia je povinná bez ohľadu na to, či ste v minulosti projekt už
predkladali, resp. registráciu už vykonali.
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Zamestnanec sa môže uchádzať o podporu len s jedným predloženým projektom.
V prípade, že sa plánované aktivity akýmkoľvek spôsobom dotýkajú verejného priestranstva či súkromného
priestoru, nevyhnutnou súčasťou predkladaného projektu je priložené povolenie na realizovanie
plánovaných aktivít v danom priestore od jeho majiteľa prípadne správcu a v prípade plánovaných úprav aj
fotodokumentácia pôvodného stavu. V špecifických prípadoch je potrebné zo strany predkladateľa overiť si
potrebu dodať aj ďalšie súhlasy relevantných aktérov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu (napr.
správa povodia riek, stavebný úrad, atď.).
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Program podporí projekty v celkovej sume 20 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000
eur.
Finančné prostriedky je možné použiť na:
▪ nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
▪ cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
▪ organizačné výdavky – propagácia, prenájmy, kancelárske potreby, komunikačné náklady...,
▪ technické vybavenie bezprostredne súvisiace s projektovými aktivitami, resp. zariadenia, bez
ktorých by nebola možná realizácia projektu,
▪ odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori).
Finančné prostriedky nie je možné použiť na mzdové náklady a odmeny pre predkladateľa projektu a členov
spolupracujúcej organizácie.
POSTUP PRI UDELENÍ GRANTOVEJ PODPORY
▪
▪
▪
▪
▪

vyhlásenie grantovej výzvy: 20. marca 2019
uzávierka prijímania projektov: 15. apríla 2019 do 23:59
výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 6. máji na webovej stránke Nadácie Orange
realizácia projektov prebehne v období od mája do konca októbra 2019
použitie prostriedkov je potrebné vydokladovať do 30. novembra 2019

INFORMÁCIE A KONZULTÁCIE K PROJEKTOM
Bližšie informácie a konzultácie pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníčky Centra pre filantropiu, n.o.,
ktoré s Nadáciu Orange grantový program administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach: 0908 766 833,
0905 313 313 a na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o.,
Baštová 5 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred dohodnúť).
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste istí
priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
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Príloha č. 6 Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2019
No. Meno zamestnanca

1

2

3

4

5

Andrej Valentko

Blažej Graňák

Názov projektu

HBK Vrakuňa - vráťme
deti na ihrisko

Detská radosť
nadovšetko

Daniel Hoz

Rozprávkové lavičky

Fabrice Tressard

Frankofónne
divadelné
predstavenie Meštiak
šľachticom od Moliéra

Ferdinand Majerčík

Miesto na zemi

Podporená
suma

640,00 €

1 000,00 €

700,00 €

300,00 €

700,00 €

Mesto

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Vrútky

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Zámerom projektu Andreja Valentka je vrátiť deti na ihrisko. V priebehu dvoch rokov od založenia
Hokejbalového klubu Vrakuňa sa podarilo aj vďaka spolupráci s Mestskou časťou Vrakuňa postaviť
hokejbalové ihrisko v rámci multifunkčného ihriska na Hnileckej ulici. V súčasnosti na pravidelne
organizované tréningy chodí viac ako 30 detí. Cieľom projektu je motivovať aj tie deti, ktorých
rodičia im z rôznych dôvodov nemôžu zabezpečiť výstroj. V rámci tréningov sa deti nebudú
venovať len hokejbalu ako športovej aktivite, ale aj spolupráci, rešpektu a rozvoju medziľudských
vzťahov. Finančné prostriedky budú použité na nákup potrebnej výstroje a športových pomôcok.

Bratislavský

Projekt Detská radosť nadovšetko sa zameriava na skvalitnenie života susedskej komunity
prostredníctvom zlepšenia podmienok pre stretávanie sa a spoločné trávenie voľného času. Časť
navštevovaného detského ihriska už nenapĺňa potrebné štandardy a nie je možné ho z
bezpečnostných dôvodov užívať. V rámci dobrovoľníckych aktivít ho členovia miestnej susedskej
komunity zrevitalizujú a zaistia tak zvýšenie úrovne jeho bezpečnosti, funkčnosti a estetickosti.
Finančné prostriedky budú použité na kúpu gumeného podkladového materiálu.

Bratislavský

Projekt Rozprávkové lavičky sa zameriava na skrášlenie a zveľadenie starého školského ihriska
základnej školy na Lachovej ulici. V rámci dobrovoľníckych aktivít, do ktorých budú zapojení žiaci,
pedagógovia aj dobrovoľníci z okolia, sa osadia a rozprávkovými motívmi pomaľujú lavičky.
Vznikne tak priestor na príjemné trávenie voľného času pre deti, rodičov aj širokú verejnosť.
Finančné prostriedky budú použité na nákup lavičiek a farieb.

Bratislavský

Slovenský divadelný súbor Atelier Français v rámci projektu zamestnanca Fabrica Tressarda
zorganizuje vo V-klube v Bratislave charitatívne frankofónne predstavenie Meštiak šľachticom.
Výťažok z tohto predstavenia je určený občianskemu združeniu Deti Dunaja, ktoré sa zameriava
na podporu opusteným a týraným deťom a mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia na
Slovensku. Finančné prostriedky budú určené na prenájom miestnosti na uskutočnenie
predstavenia.

Žilinský

Zámerom projektu Miesto na zemi je zlepšiť terapeutické možnosti imobilným klientom zariadenia
sociálnych služieb Orava a umožniť im integrovať sa do spoločenského života. Aktivity ako
pozeranie filmov, spoločné opekanie, biblioterapia, muzikoterapia či arteterapia v záhrade
zariadenia im ponúknu nové podnety, umožnia poznávať okolité prostredie a vytvárať si vzťahy.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie vhodných ležadiel, kresiel a slnečníkov.
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6

7

8

9

Hana Čupilová

Ivan Janovec

Jakub Mrva

Jana Opatovská

Názov projektu

Zkruhu 9 (SK)

Naša cesta

Obnova pastvy oviec v
lesoparku - podpora
biodiverzity

Dopravná výchova
hravo

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

332,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
V rámci projektu Zkruhu 9 (SK) sa uskutoční charitatívny tatto happening, ktorý ponúkne širokej
verejnosti možnosť kreatívne stráveného voľného času na jedinečnom podujatí. Výťažok z
podujatia bude poukázaný na verejnoprospešné účely pre deti so znevýhodnením. Myšlienka
projektu nadväzuje na nápad jedného z českých tatérov, Ondreja Konupčíka, vďaka ktorému sa už
niekoľko rokov organizuje tento charitatívny projekt v Českej republike. Finančné prostriedky
budú použité na ubytovanie účinkujúcich tatérov zo zahraničia.

Bratislava

Bratislavský

Banská
Bystrica

Dvadsať mladých ľudí z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) z Banskobystrického
kraja sa v rámci projektu Naša cesta zúčastní dvoch víkendových pobytov, ktoré budú zamerané
na ich prípravu na osamostatnenie sa a odchod z centra. Prostredníctvom skupinových
zážitkových aktivít sa zlepšia ich komunikačné, sociálne zručnosti a praktické vedomosti v oblasti
Banskobystrický
hľadania zamestnania. Cieľom projektu je tiež podpora ich sebapoznávania, aby vedeli o svojich
možnostiach, silných stránkach i obmedzeniach a výzvach. Príprava mladých na osamostatnenie
je dôležitou súčasťou ich budúceho plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti. Finančné
prostriedky budú použité na náklady spojené s ubytovaním počas pobytov.

Bratislava

Ružindol

Bratislavský

Jakub Mrva v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave a občianskym združením Iniciatíva Naše
Karpaty realizujú pilotný projekt pastvy oviec na území mestských lesov. Jeho cieľom je podporiť
ochranu prírody, biodiverzitu lúčnych spoločenstiev, vytvoriť atraktívne prostredie pre tisíce
návštevníkov lesoparku a vytvoriť zaujímavú interaktívnu zastávku pre deti z bratislavských škôl
využívanú na lesnú pedagogiku. V tomto pilotnom projekte pôjde o voľný chov 5-7 ks oviec na
území menšej lúky pred Medárňou Mestských lesov. Kontrolu chovu oviec, ktoré budú voľne
vypustené v uzavretej drevenej ohrade, budú pravidelne zabezpečovať všetci partneri projektu.
Financie budú použité na materiál potrebný na vybudovanie oplotenia pre zvieratá.

Trnavský

Projekt Dopravná výchova hravo je zameraný na obnovu jednoduchého mini dopravného ihriska
materskej školy, ktoré nenapĺňa aktuálne potreby na adekvátny rozvoj zručností a vedomostí v
oblasti dopravnej výchovy. V rámci projektu sa dobudovaním dopravného ihriska, zakúpením
detských dopravných prostriedkov a organizovaním sprievodných aktivít projektu, ako napr.
beseda s príslušníkmi dopravného oddelenia Policajného zboru, vytvorí podnetné prostredie,
ktoré prispeje k osvojeniu si zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke u detí, chodcov,
cyklistov, cestujúcich. Finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek a
signalizačného zariadenia.
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No. Meno zamestnanca

10

11

12

13

Názov projektu

Jozef Dérer

Zelene Rinzle

Jozef Galica

Rozšírenie
dobrovoľníckych
aktivít Centra
kresťanského
poradenstva JASOM v
ZŠ Narnia

Lucia Žvačeková

Marián Hanák

Obnova stavu
kotercov v útulku pre
psov

Záhradná čitáreň

Podporená
suma

600,00 €

500,00 €

800,00 €

700,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
Cieľom projektu Zelene Rinzle je zveľadenie životného prostredia slúžiaceho ako oddychový
priestor pre obyvateľov okolia a ich deti. Členovia susedskej komunity nadviažu na prvú fázu
revitalizácie zanedbaného pozemku výsadbou stromov, inštalujú sa cvičebné prvky detského
ihriska a lavičky. Vytvorí sa tak miesto pre komunitný život obyvateľov a možnosti na oddych s
cieľom motivovať mladých ľudí k pohybu. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup
a výsadbu zelene.

Bratislava

Bratislavský

Banská
Bystrica

Projekt Jozefa Galicu sa zameriava na skvalitnenie poradenskej oblasti dobrovoľníckeho projektu
Centra kresťanského poradenstva JASOM v Základnej škole Narnia. Jeho realizácia ponúkne
žiakom, rodičom, zamestnancom i ľudom zo širšieho okolia ZŠ Narnia potrebnú pomoc a podporu
Banskobystrický v ich rôznych životných situáciách a to formou špeciálno-pedagogického poradenstva,
pastorálneho poradenstva, rodinného a párového poradenstva. Finančné prostriedky budú
použité na zakúpenie materiálov pre túto prácu, odbornej literatúry, pieskoviska, či terapeutických
kariet a iných potrebných pomôcok.

Trnava

Hlohovec

Trnavský

Združenie na ochranu zvierat v Trnave prevádzkuje útulok pre psov, ktorý potrebuje nevyhnutnú
opravu. V rámci projektu Lucie Žvačekovej sa s pomocou dobrovoľníkov obnovia staré koterce
špeciálnym nivelizačným náterom, nakoľko sú v dezolátnom stave, a zaobstará sa k nim ďalší,
nový. Prispeje sa tým k zlepšeniu podmienok v útulku a zároveň sa zamedzí možnému šíreniu
chorôb. Finančné prostriedky budú použité na kúpu špeciálnej samonivelizačnej hmoty, farby a
nového koterca.

Trnavský

Projekt Záhradná čitáreň sa zameriava na zveľadenie priestoru školského dvora materskej školy a
rozvoj priestoru záhradnej čitárne. Projektom sa vytvorí komunitný priestor pre popoludňajšie
aktivity detí a rodičov, kde môžu spoločne tráviť čas v školskej záhrade napríklad aj pri tvorivom a
autorskom čítaní. V rámci projektu sa zveľadí priestor v okolí existujúcej knižnej búdky, osadia sa
pevné i mobilné lavičky, ktoré budú slúžiť ako variabilná outdoorová učebňa pre zážitkové
vzdelávacie aktivity v hlavnom vyučovacom čase materskej školy a zorganizujú sa tvorivé čítania.
Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu na lavičky.
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No. Meno zamestnanca

14

15

16

17

Martin Strelecký

Miroslav Burdych

Monika Čipková

Peter Gajdošík

Názov projektu

Hojdanie s úsmevom

Mobilné pódium pre
komunitné centrum
OZ Scéna pre Devín

Spolu za krajší svet

Včely v našom živote

Podporená
suma

700,00 €

700,00 €

1 000,00 €

800,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Vďaka projektu Hojdanie s úsmevom sa zabezpečí hojdacie hniezdo do záhrady Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktoré budú využívať klienti s viacnásobným postihnutím v
rámci terapií, deti z rodín včasnej intervencie a deti z blízkeho okolia, ktoré navštevujú zariadenie v
rámci kreatívnych a kultúrnych aktivít. Projektom sa tak podarí prepojiť život klientov Domova s
ich vonkajším prostredím, čím sa zabezpečí ich kontakt s ním a jeho obyvateľmi. Hojdavý pohyb je
zároveň dôležitou stimuláciou pre tých, ktorí majú obmedzené fyzické možnosti. Pomocou
hojdacieho hniezda sa im sprístupnia informácie o priestore okolo nich a uvedomenie si polohy
vlastného tela v ňom. Finančné prostriedky budú použité na nákup hojdacieho hniezda a pomôcok
na polohovanie pre klientov Domova.

Bratislava

Bratislavský

Občianske združenie Scéna pre Devín postupne mení pôvodne chátrajúce pivničné priestory
historickej Žigrayho kúrie v Devíne na hodnotný kultúrno spoločenský priestor, v ktorom sa
pravidelne stretáva miestna komunita, obyvatelia okolitých mestských častí ako aj návštevníci
historického Devína. Aby bolo možné uskutočňovať niektoré typy predstavení, je potrebné
zakúpiť mobilné pódium. Rozšíri sa tak možnosť ponuky nových foriem podujatí, hlavne
divadelných predstavení. Zakúpenie pódia zvýši komfort návštevníkov, zabezpečí dispozičnú
variabilitu priestoru a umožní rôznorodosť jeho využitia. Finančné prostriedky budú využité na
nákup pódiových modulov.

Predajná

Projekt Spolu za krajší svet je zameraný na rozvoj medzigeneračnej spolupráce. Vybudovanie
oddychovej zóny na nevyužitom pozemku školy vytvorí deťom, žiakom, seniorom a ostatným
obyvateľom obce priestor na spoločné stretávanie sa, tvorenie a realizáciu aktivít založených na
súdržnosti, dôstojnosti a úcte medzi generáciami, ktorá sa v dnešnej dobe vytráca. V prírodnom
Banskobystrický
prostredí budú spoločne tráviť voľný čas hrami, opekaním, čítaním, poznávaním rastlín, bylín,
pestovaním zeleniny v rámci environmentálnej výchovy a pod. Z finančných prostriedkov bude na
voľnom priestranstve školy vytvorené bezpečné ohnisko, osadia sa lavičky a stoly, zakúpi sa
skleník a spoločenská hra.

Bratislava

Bernolákovo

Bratislavský

Zamestnanci spoločnosti Orange Business Services v spolupráci so základnou školou, občianskym
združením Školáčik, Slovenským včelárskym zväzom v Senci a Včelárskym múzeom v Kráľovej pri
Senci zrealizujú projekt Včely v našom živote. V rámci projektu zhotovia tri náučné tabule venujúce
sa téme významu včiel pre život ľudskej spoločnosti, využitiu včelích produktov v dennom živote a
vplyvu ľudskej činnosti na život včiel. Finančné prostriedky budú použité na materiál potrebný k
vytvoreniu náučných tabúľ a grafické práce.
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No. Meno zamestnanca

18

19

20

21

Peter Minarovič

Peter Zuberec

Radka Petricová

Radko Štulrajter

Názov projektu

Dobrá hudba pre
všetkých

Zelenšia obec

Fest Fiesta 2019

Graffiti na plote
železničného múzea
(Bratislava-Rača)

Podporená
suma

650,00 €

500,00 €

600,00 €

987,00 €

Mesto

Bratislava

Most pri
Bratislave

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Zámerom projektu Dobrá hudba pre všetkých je upozorniť na stigmatizáciu ľudí so špeciálnymi
potrebami v spoločnosti, na chýbajúcu inklúziu a na skutočnosť, že aj títo ľudia majú radi hudbu.
Cieľom je zrealizovať koncert pre ľudí so špeciálnymi potrebami ale aj pre širokú verejnosť, aby si
nielen spoločne užili hudbu, ale mali možnosť zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je vytvoriť
priestor v hľadiskách ľuďom s rôznymi inakosťami. Finančné prostriedky budú použité na prípravu
koncertu, od propagácie, grafiky, dopravy účastníkov a hudobníkov až po vytvorenie záznamu.
Účinkujúci a organizátori budú pracovať na dobrovoľníckej báze.

Bratislavský

Projekt Zelenšia obec je orientovaný na revitalizáciu verejného priestranstva v oddychovej zóne
obce Most pri Bratislave. Realizácia projektu napomôže nielen k rozširovaniu zelene v obci, ale aj k
zapájaniu obyvateľov do zveľaďovania miesta, kde žijú. Výsadba bude realizovaná formou
dobrovoľnej brigády organizovanej zamestnancom, Petrom Zubercom. Finančné prostriedky z
Nadácie Orange budú použité na zakúpenie stromov, bukov a dubov, a spolupracujúca obec
zabezpečí potrebný materiál na ich výsadbu.

Bratislavský

Partia štyroch mladých ľudí prostredníctvom festivalu Fest Fiesta 2019 prinesie na Záhorie už tretí
ročník nekomerčného multikultúrneho festivalu. Jeho zámerom je prispieť k oživeniu kultúry v
Senici a jej širšom okolí. Na podujatí vystúpia lokálne ako aj profesionálne hudobné zoskupenia zo
Slovenska. Tento rok je program obohatený aj o hudobné zoskupenie zamerané na detské
publikum. Okrem koncertov si budú môcť návštevníci pozrieť aj divadelné predstavenie a zapojiť
sa do pingpongového turnaja či zahrať si spoločenské hry. Finančné prostriedky budú použité na
divadelné predstavenia a honorár pre účinkujúcu detskú kapelu.

Bratislavský

Zamestnanec Orange Business Services, Radko Štulrajter, zrealizuje v spolupráci s občianskym
združením Priatelia Rače, ktorého je aj členom, projekt Graffiti na plote železničného múzea.
Projektom sa podarí skrášliť okolie Dopravnej ulice a priľahlého vlakového depa, sídla Dopravného
múzea. Depo je od cesty oddelené plotom z betónových platní, ktoré sú pochmúrnej šedej farby.
Graffiti výtvarníci na základe grafického návrhu pridajú maľby na plot a spríjemnia tak prostredie
tejto časti všetkým okoloidúcim aj návštevníkom. Finančné projekty budú využité na nevyhnutný
materiál a grafický návrh.
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No. Meno zamestnanca

22

23

24

25

Róbert Kaleta

Roman Páleník

Tomáš Neupauer

Veronika Hriňová

Názov projektu

Podpora rozvoja
fyzickej aktivity,
zábavy a zlepšovania
dynamickej rovnováhy
pre najmenších

Európsky testovací
týždeň s Primou

Komunitné "dobré"
skrinky pre mesto Žiar
nad Hronom

Oddychová zóna

Podporená
suma

1 000,00 €

800,00 €

640,00 €

651,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Projekt sa zameriava na deti a rodičov navštevujúcich materskú školu ako aj na žiakov základnej
školy, ktorá sa aktívne zapája do spoločných športových a pohybových aktivít. Cieľom realizácie je
prispieť k obohateniu areálu materskej školy zariadením pre rozvoj detskej motorickej zručnosti a
schopnosti ako aj k utužovaniu medziľudských vzťahov prostredníctvom participácie pri realizácii
zmysluplných a hodnotných spoločných cieľov. Podporí sa tak rozvoj dynamickej rovnováhy detí a
dobrovoľnícke zapájanie sa do aktivít zvýši motiváciu ľudí v podpore svojho okolia. Finančné
prostriedky budú použité na nákup hracieho prvku.

Bratislava

Bratislavský

Občianske združenie Prima bude v rámci Európskeho testovacieho týždňa v dňoch 17. - 24. mája
2019 v spolupráci so zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a. s., realizovať prevenčné
aktivity a testovanie na krvou a pohlavne prenosných ochorení (HIV, hepatitída B a C a syfilis).
Včasnou diagnostikou sa zabráni šíreniu týchto ochorení a skorou liečbou sa minimalizujú možné
komplikácie. Zmyslom daných aktivít je odstrániť tabuizáciu týchto ochorení a mýtov, ktoré ich
sprevádzajú, a zabezpečiť ochranu verejného zdravia. Finančné prostriedky budú použité na nákup
kancelárskych potrieb spojených s propagáciou a realizáciou projektu, odmenu pre lektora a
nákup rýchlotestov na menované ochorenia.

Žiar nad
Hronom

Projekt Komunitné "dobré" skrinky pre mesto Žiar nad Hronom je zameraný na vytvorenie 5
komunitných boxov pre zdieľanie kníh a iného tovaru v meste Žiar nad Hronom, tzv. dobrých
skriniek. Projekt v spolupráci s občianskym združením Helpi tak priblíži myšlienku komunitných
Banskobystrický ekosystémov aj obyvateľom mesta Žiar nad Hronom a povzbudí ich nielen k čítaniu, ale aj
darovaniu. Finančne prostriedky budú použité hlavne na samotnú výrobu dobrých skriniek a ich
umiestnenie v jednotlivých mestských častiach. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na
propagáciu projektu.

Banská
Bystrica

Zámerom projektu Veroniky Hriňovej je vytvorenie zelenej oddychovej zóny pod holým nebom
pre žiakov a učiteľov strednej umeleckej školy. Vytvorí sa tak priestor, ktorý prispeje k zdravému
oddychu žiakov a zároveň sa výučba môže realizovať priamo v exteriéry, kde budú žiaci môcť
Banskobystrický
naplno využívať svoju kreativitu. Projekt do zelenej časti areálu prinesie možnosti pre žiakov
zrelaxovať na čerstvom vzduchu v oddychovej časti zloženej z paletového sedenia a stolíkov.
Finančné prostriedky budú použité na nákup potrebného materiálu na vytvorenie sedenia.

Partizánske
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No. Meno zamestnanca

26

27

Zuzana Marošová

Zuzana Peciarová

Názov projektu

Komunikácia pre život

Revitalizácia
hokejového ihriska

Podporená
suma

700,00 €

1 000,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Banská
Bystrica

Na projekte Komunikácia pre život spolupracuje Zuzana Marošová so združením Záchranná služba
východ. Jeho cieľom je zabezpečiť zlepšenie komunikácie s ostatnými zložkami pri záchranných
prácach v prípade vzniku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm ako povodne,
Banskobystrický požiare, veterné smršte, snehové kalamity, zemetrasenia, ako aj na kultúrnych a športových
podujatiach. Kvalitná a bezproblémová komunikácia je základom úspešného a efektívneho zásahu
v náročných podmienkach. Finančné prostriedky budú použité na nákup profesionálnej vozidlovej
rádiostanice.

Banská
Bystrica

V rámci projektu Zuzany Peciarovej sa skupina hokejových nadšencov spoločne s dobrovoľníkmi
rozhodla upraviť areál hokejového ihriska, ktorý si svojpomocne vybudovali. Jeho revitalizáciou sa
Banskobystrický vytvorí atraktívny priestor pre trávenie voľnočasových aktivít v zime aj v letných mesiacoch pre
dospelých, mládež a detí miestnej základnej školy. Finančné prostriedky budú použité na opravu a
spevnenie mantinelov a rekonštrukciu existujúceho prístrešku, ktorý slúži ako striedačka.

Príloha č. 7 Zoznam podporených projektov, ktoré získali dodatočnú podporu v Zamestnaneckom grantovom programe 2019 na základe výsledkov interného hlasovania
zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
No. Meno zamestnanca

1

Ivan Janovec

Názov projektu

Naša cesta

Podporená
Mesto
suma

500,00 €

Banská
Bystrica

Kraj

Anotácia

Dvadsať mladých ľudí z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) z Banskobystrického
kraja sa v rámci projektu Naša cesta zúčastní dvoch víkendových pobytov, ktoré budú zamerané na
ich prípravu na osamostatnenie sa a odchod z centra. Prostredníctvom skupinových zážitkových
aktivít sa zlepšia ich komunikačné, sociálne zručnosti a praktické vedomosti v oblasti hľadania
Banskobystrický
zamestnania. Cieľom projektu je tiež podpora ich sebapoznávania, aby vedeli o svojich
možnostiach, silných stránkach i obmedzeniach a výzvach. Príprava mladých na osamostatnenie
je dôležitou súčasťou ich budúceho plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti. Finančné
prostriedky budú použité na náklady spojené s ubytovaním počas pobytov.
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Príloha č. 8 Zverejnený text grantového programu Darujte Vianoce 2019

DARUJTE VIANOCE 2019
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Citlivé vnímanie potrieb ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké a vzájomnú pomoc považuje Nadácia za dôležitú
súčasť budovania dôvery, odbúravania predsudkov a scitlivovania ľudí voči tým zraniteľnejším. Preto
prostredníctvom grantového programu Darujte Vianoce povzbudzuje ľudí k občianskej angažovanosti
a rozvíja princíp individuálnej filantropie.
Už takmer 1 milión eur sa vďaka vnímavým ľuďom ochotným pomôcť a povzbudiť dostal k tým, ktorí to najviac
potrebujú. V priebehu sedemnástich rokov sa v rámci programu Darujte Vianoce podarilo naplniť viac ako
3 700 príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sú osamelí, čelia vážnym zdravotným
problémom alebo sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi.
Aktuálny 18. ročník opäť prináša nielen radosť z obdarovania, ale aj napĺňania snov tých, ktorí nemajú
možnosť prežiť krásne a bezstarostné vianočné sviatky. Pošlite nám aj Vy príbeh, vďaka ktorému budú môcť
ľudia nachádzajúci sa v náročných a neľahkých podmienkach pocítiť počas sviatočných chvíľ medziľudskú
pomoc, záujem a podporu.
PREDKLADANIE PRÍBEHOV
Príbehy ľudí, ktorým by ste radi pomohli, môžete zasielať, ak ste:
•
•
•
•

fyzická osoba staršia ako 18 rokov
mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond)
školské zariadenie (materské, základné, stredné školy)
zariadenie poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, centrá pre deti a rodiny detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov, krízové centrá, ...)

V rámci zaslaného príbehu je nevyhnutné uviesť vzťah predkladateľa k organizácii, zariadeniu, klientom,
rodine alebo jednotlivcovi, ktorým je pomoc a podpora určená.
Jedným predkladateľom môže byť predložených max. 5 príbehov, v rámci ktorých autor popíše svoju
osobnú zaangažovanosť do pomoci, a to nielen formou zakúpenia a odovzdania daru, ale tiež napr. vo
forme osobného stretnutia s obdarovaným, prejavom spolupatričnosti, ľudskej blízkosti, či inej formy
trávenia spoločného času.
Predkladateľ nemôže žiadať o pomoc pre seba alebo svoje blízke osoby (definované podľa § 116
Občianskeho zákonníka).
Komu môže byť Vaša pomoc určená:
•
•

deťom a mladým ľuďom, ktorí strávia Vianoce v sociálnom zariadení, diagnostickom centre, centre
pre deti a rodiny (detskom domove) či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny
a svojich najbližších;
ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky stráviť v teple
domova;
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•
•
•

osamelým ľuďom potýkajúcim sa so zdravotnými problémami či nachádzajúcim sa v náročnej
finančnej a sociálnej situácii;
rodinám v núdzi, osamelým matkám a osamelým otcom s deťmi;
všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Do programu Darujte Vianoce prijímame príbehy výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online
systému e-grant. Pre vyplnenie online formulára je potrebné sa zaregistrovať na
http://nadaciaorange.egrant.sk/ bez ohľadu na to, či ste sa už v minulosti do systému registrovali.
POSUDZOVANIE PRÍBEHOV
Zámerom programu je popri podpore tých najzraniteľnejších povzbudenie k tomu, aby boli ľudia vnímavejší
voči svojmu okoliu. Dôraz sa preto kladie najmä na osobnú zaangažovanosť predkladateľa. Príbeh by mal
byť nielen o zakúpení a odovzdaní nevyhnutných potrieb, pomôcok, vysnívaných darov, ale aj
o spoločnom trávení času, osobnom stretnutí, návšteve ľudí, ktorí sú osamelí či chorí, ľudskej blízkosti a
prejave spolupatričnosti.
Pri hodnotení príbehov bude rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená, jej opodstatnenosť,
urgencia, presvedčivosť, dôveryhodnosť, realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľa.
Predložené príbehy bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Centra pre
filantropiu n.o. a zástupcov ďalších mimovládnych organizácií, či pracovníkov v sociálnej oblasti. Členovia
komisie si vyhradzujú právo overiť opodstatnenosť ktorejkoľvek predloženej žiadosti.
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Na podporu príbehov v programe sme vyčlenili celkovo 50 000 eur.
Maximálna výška požadovanej sumy na naplnenie jedného príbehu v programe nie je stanovená.
Žiadatelia by pri jej určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie požadujú, počet zástupcov
cieľovej skupiny, ktorej chcú pomôcť, akútnosť pomoci, finančnú hodnotu daru a pod.
V programe nebudú podporené:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finančne náročné zdravotnícke, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky,
rehabilitačné pobyty,
komplikované stavebné úpravy,
zahraničné športové, vzdelávacie či rehabilitačné aktivity,
vybavenie zariadení (domovy sociálnych služieb, centrá pre deti a rodiny - detské domovy,
nemocnice, školy...),
Mikulášske podujatia a Mikulášske balíčky,
zámery, ktoré sú mimo časového harmonogramu programu, resp. ktoré nie sú realizovateľné do
konca roka 2019,
finančne alebo časovo náročné zámery, pri ktorých je vysoký predpoklad neuskutočnenia realizácie,
amortizácia pri použití osobného automobilového vozidla,
alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 21. októbra 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. novembra 2019 o 23:59. Do tohto termínu musia byť žiadosti odoslané
prostredníctvom elektronického formuláru e-grant.
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Termín zverejnenia podporených príbehov: 3. decembra 2019
Plán realizovania podporených príbehov: do 31. decembra 2019
RADI VÁM POMÔŽEME
Bližšie informácie a pomoc Vám rady poskytnú koordinátorky Centra pre filantropiu n.o., ktoré grantový
program spoločne s Nadáciou Orange administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach 0908 766 833, 0905
313 313 a na emailovej adrese info@nadaciaorange.sk. Konzultácie nie sú povinné. Odporúčame však
poradiť sa pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti, či otázky.
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Príloha č. 9 Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce 2019

No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

1

"JESEŇ ŽIVOTA",
Zariadenie
Bojovníčka
sociálnych služieb Tamarka
Levice

2

"JESEŇ ŽIVOTA",
Zariadenie
Oliho energia
sociálnych služieb života
Levice

3

"JESEŇ ŽIVOTA",
Zariadenie
Princezná s
sociálnych služieb helmičkou
Levice

4

"JESEŇ ŽIVOTA",
Zariadenie
Šibal Tomáško
sociálnych služieb
Levice

5

,,DOMUM",
Zariadenie
sociálnych
služieb, Krškany

Na sviatky
každému
rovnako

6

,,DOMUM",
Zariadenie
sociálnych
služieb, Krškany

Sladké a útulné
Vianoce

Podporená
suma

95,00 €

50,00 €

40,00 €

65,00 €

220,00 €

150,00 €

Mesto

Levice

Levice

Levice

Levice

Malé Krškany

Malé Krškany

Kraj

Anotácia žiadosti

Nitriansky

Pracovníci služby včasnej intervencie chcú obdarovať hmatovými podložkami maloletú Tamarku,
ktorá sa narodila predčasne a má zdravotné znevýhodnenie. Vďaka týmto podložkám dokáže vnímať
rôzne povrchy, nové podnety a zároveň jej stimulujú reflexné body chodidla. Tieto podložky by
Tamarke pomohli a urobili Vianoce krajšími.

Nitriansky

Pracovníci služby včasnej intervencie obdarujú maloletého Oliverka, ktorý je zdravotne
znevýhodnený. Má za sebou vážnu operáciu aj ďalšie zdravotné komplikácie. Vďaka zakúpeným
pieskovým vrecúškam sa však bude môcť lepšie rehabilitovať a rozvíjať svoju motoriku. Pracovníci
včasnej intervencie mu tak doprajú nielen krajšie Vianoce, ale pomôžu mu aj napredovať v jeho
rozvoji.

Nitriansky

Pracovníci služby včasnej intervencie chcú obdarovať rodinu maloletej Milotky, ktorá sa narodila s
vážnym zdravotným znevýhodnením. Nosí špeciálne na mieru vyrobenú ochrannú helmu, nakoľko
nemá zrastenú lebku a helmička ju chráni pri pádoch. Zabezpečením potravín na vianočné sviatky
bude mať Milotkina rodina krajšie sviatky a nebude sa trápiť tým, čo dať na štedrovečerný stôl.

Nitriansky

Šibal Tomáško sa narodil s vážnou diagnózou a k tomu pridruženým postihnutím so
sebapoškodzovacími sklonmi. Celá rodina sa snaží zabezpečiť financie na rôzne pomôcky a terapie,
ktoré mu môžu pomôcť lepšie napredovať a začleniť sa v kolektíve. Pracovníci služby včasnej
intervencie ho obdarujú time timerom, vďaka ktorému sa naučí ľahšie vnímať časový sled rôznych
činností, zlepší jeho sebaorganizáciu a koncentráciu.

Nitriansky

DOMUM Zariadenie sociálnych služieb obdaruje klientov zariadenia bez blízkych príbuzných, ktorí by
sa o nich mohli postarať. Z financií im zamestnanci zakúpia oblečenie, ktoré im odovzdajú na Štedrý
deň. Počas spoločne tráveného času budú spievať vianočné koledy a všetci sa spoločne pohostia.
Prijímatelia získajú pocit potrebnosti, zvýši sa ich sebavedomie a kvalita života.

Nitriansky

Zamestnanci zariadenia sociálnych služieb DOMUM spolu s dobrovoľníkmi a klientami nakúpia a
nachystajú vianočnú večeru, spoločne vyrobia vianočné dekorácie a vyzdobia si zariadenie a vianočný
stromček. Na Štedrý deň si tak spoločne vytvoria príjemnú atmosféru napriek tomu, že sviatky strávia
v zariadení. Dar bude použitý na suroviny k príprave vianočného občerstvenia a materiál na výzdobu.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Alena sa rozhodla podporiť svoju najlepšiu kamarátku, ktorá je tehotná a v zlej finančnej situácií.
Termín pôrodu bábätka je v decembri. Alena chce kamarátke pomôcť s nákupom detskej výbavičky.
Takto ju prekvapí a spríjemní prežitie vianočných sviatkov.

Nitriansky

Pani Alžbeta by rada podporila mladú ženu Ivonu, ktorá sama vychovávala 3 deti. V posledných rokoch
prekonala infarkty a teraz ju čaká operácia chrbtice, čo bude vyžadovať dlhú rekonvalesciu. Ivona bola
vždy usilovná, pracovitá žena. Šijací stroj, ktorý jej pani Alžbeta zakúpi, jej prinesie radosť a napriek
hendikepu bude môcť robiť to, čo ju baví a poskytne jej aj zdroj príjmu.

Nitriansky

Pani Alžbeta pomôže päť člennej rodine žijúcej v skromných pomeroch nachádzajúcej sa vo finančnej
tiesni. Otec prišiel o prácu pre zdravotné problémy a rodina sa ocitla v nezávideniahodnej situácii.
Potrebujú pomoc s nákupom potravín na sviatky a tiež s ošatením pre detí. Táto pomoc zmení ich
smútok na radosť a budú tak môcť prežiť pokojné a krásne vianočné sviatky.

Nitriansky

Rodina, ktorá potrebuje pomoc, žije v skromných pomeroch. Ocitli sa v ťažkej životnej situácii. Matka
štyroch detí zostala na všetko sama. Akútne potrebujú pomoc so zakúpením potravín na vianočné
sviatky. Deťom chýba zimné ošatenie a obuv. Rodine darovanie Vianoc vnesie do ich príbytku trochu
svetla v podobe nádeje, že opäť bude všetko dobré.

Mojmírovce

Nitriansky

Pani Alžbeta by rada pomohla matke piatich detí v jej nepriaznivej životnej situácií. Deti vychováva
sama a bez pravidelného príjmu im nevie zabezpečiť všetko čo potrebujú. Pani Alžbeta im pomôže
zakúpiť potraviny, zimné oblečenie a obuv a tak rodine prinesie pokoj, nádej, šťastie a pravú vianočnú
atmosféru.

150,00 €

Mojmírovce

Nitriansky

Viacpočetná rodina žijúca skromne sa ocitla vo finančnej tiesni. Navyše ich starý sporák už prestal
slúžiť. Pani Alžbeta im vďaka finančnej podpore zakúpi nový a pomôže s nákupom potravín na
vianočné sviatky. Vďaka tomu bude môcť matka v pokoji pripravovať jedlo pre celú rodinu.

250,00 €

Mojmírovce

Nitriansky

Pani Alžbeta chce dobrým skutkom pomôcť deväť člennej rodine. Ich rodinný rozpočet je obmedzený
a niekedy nepostačuje ani na tie základne veci, ktoré človek potrebuje. Vianočne sviatky im chce
spríjemniť prekvapením v podobne chladničky, ktorá im bude veľkou pomocou.

7

Alena Janová

Tehotná
mamička

8

Alžbeta
Maglodská

Pomoc ušitá na
mieru

9

Alžbeta
Zemanová

Čas vianočných
zázrakov

10

Alžbeta
Zemanová

Hrejivé
vianočné
sviatky

11

Alžbeta
Zemanová

Nech radostné
sú

150,00 €

12

Alžbeta
Zemanová

Spoločne a
šťastne

13

Alžbeta
Zemanová

Spoločný
vianočný sen

100,00 €

200,00 €

200,00 €

150,00 €

Sobrance

Nesvady

Mojmírovce

Mojmírovce

47

No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

14

Alžbetka,
nezisková
organizácia

Martinka plná
očakávania

15

Alžbetka,
nezisková
organizácia

Prekvapenie pre
Sáru

16

Alžbetka,
nezisková
organizácia

Vianočná idylka
pre súrodencov

17

Alžbetka,
nezisková
organizácia

Vianočné
prekvapenie pre
rodinu

18

Andrea Mičíková

Vianoční
škriatkovia

19

Aneta
Brandysová

Urobme deťom
úsmev na tvári

Angela Smiková

Vianočné
posedenie

20

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Spišská Nová Ves Košický

Nezisková organizácia Alžbetka pomôže 15 - ročnej Martine, ktorá v priebehu roka zažila veľké zmeny.
Po tom, čo ju opustili rodičia, sa ocitla v Centre pre deti a rodiny a následne zistila, že čaká bábätko. To
by sa malo narodiť práve na Vianoce, ako živý vianočný darček. Chvíle Vianoc jej chce organizácia
spríjemniť aj tým, že jej podaruje oblečenie a základné potreby pre ňu aj pre bábätko.

Spišská Nová Ves Košický

Maloletá Sára sa dostala do Centra pre deti a rodinu spolu so svojou sestrou Martinou po tom, čo ich
dve a ďalších štyroch súrodencov opustila matka. Otec s rodinou nežije. Doma mali voľnosť, nepoznali
žiadne hranice. Sára prežíva náročné obdobie. Sviatočné chvíle by jej organizácia Alžbetka chcela
spríjemniť zakúpením rádia a oblečenia.

65,00 €

Spišská Nová Ves Košický

Nezisková organizácia Alžbetka by chcela pomôcť trom súrodencom utužiť vzájomné súrodenecké
väzby a poskytnúť im zážitok z pravej vianočnej idylky. Plánujú ich obdarovať športovými potrebami a
potrebným oblečením. Radi by ich takto podporili, aby pocítili svoju hodnotu a záujem iných ľudí o ich
životný osud.

70,00 €

Spišská Nová Ves Košický

Zámerom žiadosti je podpora 9-člennej rodiny, ktorá žije skromným a utiahnutým životom. Matka je
na materskej dovolenke a otec je invalidný dôchodca. Aj napriek skromným pomerom sa rodičia o deti
riadne starajú a podporujú rozvoj ich detí. Organizácia by ich chcela podporiť nákupom potravín.

Košúty

Trnavský

Vianoce sú sviatkami pokoja, lásky, veselosti, kedy by mali byť ľudia k sebe milí a ohľaduplní. Mali by
zabudnúť na svoje starosti a bolesti. Preto by pani Andrea so svojimi vianočnými škriatkami-detičkami
chcela pomôcť invalidnej dôchodkyni pani Anne zabudnúť na zdravotné ťažkosti. Pripravia jej
vianočný košík plný liekov, minerálov a potravín.

Žilinský

Hlavným cieľom študentky Anety a jej spolužiačok je priniesť šťastie a príjemné vianočné chvíle
chorým deťom. Spoločne navštívia detské oddelenie nemocnice a takýmto spôsobím potešia deti,
ktoré nebudú môcť tráviť sviatky doma. Pripravia im program, upečú koláčiky a obdarujú ich spoločne
stráveným časom a drobnými darčekmi.

Prešovský

Pani Angela spoločne so svojimi kolegami prichystá pre ťažko zdravotne postihnutých klientov
denného stacionára posedenie pri vianočnej kapustnici a koláčiku. Spoločne budú počúvať a spievať
vianočné koledy. Ich želaním je, aby klienti strávili krásny vianočný čas vo veselej spoločnosti priateľov
zo stacionára a nie osamote. Dar bude použitý na nákup občerstvenia.

40,00 €

40,00 €

150,00 €

130,00 €

Oravská Polhora

70,00 €

Hanušovce nad
Topľou
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Kraj

Anotácia žiadosti

100,00 €

Prešovský

Vo vianočnom čase by pani Angela rada prekvapila a obdarovala klientov denného stacionára. Títo
ťažko zdravotne postihnutí klienti veľmi radi vyrábajú rôzne dekoratívne výrobky a radi sa učia nové
techniky, ktoré ešte neskúšali. Zakúpi im preto materiál na výrobu vianočných predmetov, ktorými
môžu obdarovať svojich blízkych.

Anna Gunárova

Krajšie Vianoce
pre Petra z
detského
domova

100,00 €

Sobrance

Košický

Pani Anna sa rozhodla pomôcť osamelému chlapcovi, ktorý je z detského domova. Žije v podnájme a
invalidný dôchodok, ktorý poberá, mu nevystačí na základné veci. Pani Anna mu zakúpi zimné
oblečenie a potraviny na štedrovečernú večeru.

Anna Ivínová

Plávaj za
šťastím

50,00 €

Selce

Nefunkčná rodina Petry má osobné, ale často aj existenčné problémy. Záťažové a stresové situácie si
Banskobystrický Petra kompenzuje športom. Plavecký set jej urobí veľkú radosť a sčasti jej pomôže zabudnúť na ťažkú
každodennú realitu. Darkyňa verí, že takto Petre pomôže prežiť krajšie Vianoce.

50,00 €

Lazy pod
Makytou

Angela Smiková

22

23

24

Mesto

Hanušovce nad
Topľou

Vianočné
tvorenie spolu

21

Podporená
suma

Anna Kataníková

Fazuľka

25

Anna Kmecová

Vianoce pre
Resoty

26

Darček pod
Anna Koristeková
stromček

27

Radostné
Anna Koristeková
Vianoce

90,00 €

200,00 €

60,00 €

Trenčiansky

Pani Anna by chcela pomôcť dievčatku, Fazuľke, ktorá je od narodenia veľmi ťažko postihnutá,
imobilná, nehovoriaca a slepá. Pokiaľ bolo v rodine iba jedno dieťa, otec rodiny pracoval, a štandardne
sa postaral o rodinu. Po narodení syna sa to však zmenilo, keďže o Fazuľku sa treba starať neustále.
Pani Anna rodine pomôže nákupom potravín a drobným darčekom.

Košice

Košický

Pani Anna denne pomáha ľuďom počas výjazdov ako zdravotnícka záchranárka. V čase vianočných
sviatkov by rada podporila klientov v zariadení Resoty. Komunite ľudí bez domova spríjemní sviatky
zakúpením drobných darčekov v podobe kozmetických balíčkov či iných prínosných drobných
darčekov.

Kalinovo

Pani Anna by rada obdarovala Tonka, mentálne postihnutého klienta zariadenia, v ktorom pracuje.
Tonko trávi v zariadení celý rok. Jeho otec sa oňho stará, avšak ich finančná situácia mu nedovoľuje
Banskobystrický
zabezpečiť synovi počítač. Kúpou notebooku mu splní sen, vďaka ktorému bude môcť počúvať piesne
svojho obľúbeného speváka a pozerať vianočné rozprávky.

Kalinovo

Pani Anna, vedúca zariadenia Integrovaného sociálneho centra Málinec, by rada pomohla chlapcovi,
ktorý je sirota. Rád spieva a jeho snom je mať gitaru, ktorá mu pripomenie rodičov a detstvo. Touto
Banskobystrický
cestou mu chce priblížiť vianočnú atmosféru, ktorá mu už roky chýba. Z finančných prostriedkov mu
zakúpi gitaru.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

28

Vianoce plné
Anna Koristeková
radosti

29

Anna
Vidieť a počuť
Nálešníková, Mgr.

30

Anna Smitková

Záleží mi na
Tebe

Vianočné
prekvapenie

Podporená
suma

Mesto

200,00 €

Kalinovo

150,00 €

Vranov nad
Topľou

250,00 €

Trstená

Kraj

Anotácia žiadosti

Dvanásť klientov zariadenia sociálnych služieb prežije vďaka pani Anne sviatočný večer spolu vo
vianočnej atmosfére, pri tónoch vianočných kolied, voňavého pečiva a sviatočnej večere. Pani Anna
Banskobystrický
chce takto priblížiť klientom v zariadení vianočnú atmosféru aká je v bežných rodinách. Dar bude
použitý na potraviny, vianočnú výzdobu a drobné darčeky.

Prešovský

Pani Anna sa rozhodla pomôcť rodine s postihnutým chlapcom Mirkom. Mirko nechodí, vôbec nevidí,
nedokáže sa sám najesť. Pre svoje zdravotné problémy nedokáže hovoriť a potešiť svojich milujúcich
rodičov. Pani Anna ho chce obdarovať pomôckami k dennému životu a hračkou, aby pomohla rodine
prežiť krajšie Vianoce.

Žilinský

Učiteľky materskej školy chcú potešiť a pomôcť osamelej matke s piatimi deťmi, ktorú opustil manžel.
Jedno z detí navštevuje materskú školu, kde učiteľky pracujú a nie je im ľahostajný osud tejto rodinky.
Pomôžu im kúpou postele pre dcéru, ktorej sa posteľ zlomila a na novú nemajú financie. Okrem
oblečenia pre deti a základných potravín ich prekvapia aj spoločenskou hrou pre celú rodinu.

Košický

Vianočné prekvapenie v podobe štedro prestretého vianočného stola s vianočným stromčekom a
skromnými darčekmi bude pripravené pre deti a ich rodičov, ktorí stratili svoj domov a sú nútení žiť v
skromných podmienkach krízového centra pre matky s deťmi. Vôňa kapustnice a tradičných
vianočných pokrmov nesúca sa v duchu vianočných kolied a piesní nebude len spomienkou na pravý
domov, ale sa stane skutočnou.

31

Arcidiecézna
charita Košice

32

Teplo na
Barbora Gecseová
Vianoce

33

Bc. Miriama
Darnadiová

Zasaďme si
zdravie

120,00 €

Krupina

Pani Miriama chce pomôcť seniorom v rozvíjaní ich zručností a naplnení ich túžby mať v ich zariadení
vlastnú záhradku. Aby ju dokázali obhospodarovať aj sediac na invalidnom vozíku, zakúpi vyvýšené
Banskobystrický
záhony. Tento darček ich na Vianoce veľmi poteší, lebo počas zimných mesiacov už budú môcť
plánovať, čo ako a kedy si zasadia.

34

Bc. Rudolf Rusňák

Bezpečné
Vianoce

100,00 €

Moldava nad
Bodvou

Košický

300,00 €

Košice

100,00 €

Množstvo zážitkov a hodín strávených doučovaním spája dobrovoľníčku Barboru s rodinou pani
Valiky, ktorej sa rozhodla na Vianoce darovať drevo na kúrenie. Pani Valika a jej rodina žijú v
Rimavská Sobota Banskobystrický
chudobných pomeroch. V ich byte sa kúri pieckou a na Vianoce sa najviac potešia teplu, ktoré ich bude
hriať celú zimu.

Pán Rudolf, dobrovoľník a sociálny pracovník v jednej osobe, poteší štvorčlennú rodinu vianočným
prekvapením. Rodina bola ťažko skúšaná a týraná v minulosti. Pre syna Dávidka trpiaceho autizmom
pripraví darček v podobe hry a pre rodinu zabezpečí potrebné potraviny pre pokojné Vianoce.
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No.

35

Predkladateľ

Názov žiadosti

Splníme si
Bc. Rudolf Rusňák
päťročný sen

Podporená
suma

50,00 €

Mesto

Moldava nad
Bodvou

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Dobrovoľníci sa v školskej príprave, zlepšovaní hygieny a prípravou aktivít venujú deťom z menej
podnetného prostredia a tiež deťom z vylúčených komunít. Rozhodli sa pripraviť im vianočné
posedenie s prípravou darčekov, rozhovormi a spoločne stráveným časom. Finančný príspevok bude
použitý na nákup materiálov na výrobu darčekov a vianočné občerstvenie.

36

Bc. Rudolf Rusňák

Vianoce pre
Miriamku

70,00 €

Moldava nad
Bodvou

Košický

Dobrovoľník Rudolf obdaruje Miriamku, ktorá žije s matkou liečiacou sa z psychickej choroby. Otec
rodiny pracuje ďaleko od rodiny a preto sa na chode domácnosti nezúčastňuje. Miriamka rada tancuje,
no jej detstvo je predovšetkým o pomoci s výchovou súrodencov, nákupmi a starostlivosťou o
domácnosť. Týmto darom by chcel Rudolf potešiť Miriamku rádioreproduktorom a rodinu potravinami
na vianočný stôl.

37

Bc. Vladimír
Kováč

Daruj Vianoce
druhému

350,00 €

Veľký Slavkov

Prešovský

Pán Vladimír by chcel obdarovať mladých odchovancov z detských domovov rôznou drogériou a
oblečením. Chce im týmto ukázať, že nie sú sami, že ľudia myslia aj na tých, ktorí nemôžu byť so
svojou biologickou rodinou. Týmto spôsobom im chce spríjemniť najkrajšie sviatky roka.

Bratislavský

Pani Bibiána chce obdarovať pani kuchárku v škole, kde obe pracujú. Pani kuchárka sa pre manželovo
ochorenie ocitla v ťažkej situácii, prišla o bývanie a možnosť pomáhať svojej neveste a vnúčatám.
Vďaka podpore chce pre ňu zorganizovať vianočné stretnutie, kde jej okrem koláčikov a ľudskej
blízkosti darujú aj darčeky pre vnúčatá a potraviny.

Prešovský

Pani Vierka chce pomôcť Michalovi a Jánovi, ktorí sú v zariadení sociálnych služieb odkázaní na 24hodinovú starostlivosť. Pán Michal stratil sluch a pán Ján je osamelý vdovec, ktorý si ťažko pripúšťa
ľudí k sebe. Vierka spoločne s nimi ozdobí menší stromček, pri ktorom si zaspievajú a zakúpi im hry,
skladačky, kreatívne a maliarske potreby, vďaka čomu zmierni pocity ich samoty.

Prešovský

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Bocianie deti pripravia hygienické balíčky a štedrovečerné
posedenie pre 57 klientov zariadenia náhradného bývania. Vďaka tejto predvianočnej aktivite opustení
ľudia bez domova a rodiny nebudú mať pocit, že počas Vianoc nikoho nemajú a nikto na nich nemyslí.
Prežijú vianočný čas za prestretým stolom so svojou náhradnou rodinou, ktorá im prinesie vianočnú
náladu.

Bratislavský

Vianočné dielničky umožnia všetkým klientom Centra MEMORY vykonávať jednoduchú tvorivú
aktivitu, výsledkom ktorej môžu obdariť a potešiť svojich blízkych počas sviatočných chvíľ. Vytvoria
drobnosť, ktorou môžu obdarovať svoje okolie alebo si ju ponechať na spríjemnenie vianočnej
atmosféry v domácnosti. Dar bude použitý na kreatívne materiály.

38

Bibiána Fričová

S láskou

39

Bindová Viera

Vianočný kúsok
lásky

40

Bocianie deti,
občianske
združenie

S nami nikdy
nebudete sami

41

Centrum
MEMORY,
nezisková
organizácia

Rozsvieťme
Vianoce

148,00 €

80,00 €

285,00 €

440,00 €

Bratislava

Humenné

Snina

Bratislava
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No.

42

43

44

45

Predkladateľ

Názov žiadosti

Centrum
Hrejivý pocit
sociálnych služieb
Vianoc
KA

Centrum voľného
času Dobšiná

Vianočná
pekárnička

Collegium Holíč

Človeče
nehnevaj sa....

Daniela Milatová

Náš vianočný
koláčik

Podporená
suma

400,00 €

110,00 €

185,00 €

150,00 €

Mesto

Krupina

Kraj

Anotácia žiadosti

Centrum sociálnych služieb KA chce obdarovať rodiny v núdzi potravinami a tým im spríjemniť
sviatočné chvíle. Pre dosiahnutie tohto cieľa zrealizuje v rámci vianočných trhov mesta podávanie
vlastnej vianočnej kapustnice výmenou za jeden kus trvanlivej potraviny. Toto občerstvenie vopred
Banskobystrický pripravia rodiny v núdzi v spolupráci so zamestnancami centra. Týmto spôsobom Centrum zapojí do
charitatívnej aktivity širšiu verejnosť a rodinám v núdzi daruje okrem hmotnej pomoci aj príležitosť
prispieť ku krajším Vianociam ľuďom v meste. Dar bude použitý na potraviny, spotrebný tovar a
prenájom miesta.

Košický

Vďaka Centru voľného času v Dobšinej budú mať deti z rodín nachádzajúcich sa v náročnej situácii
možnosť spríjemniť sviatky nielen sebe navzájom, ale aj svojim rodinám. Zažijú pekné chvíle pri pečení
koláčikov a následne na vianočnom posedení. Svoje rodiny potešia krabicou koláčov a vianočného
pečiva, čím napriek náročnej situácii prinesú na sviatočný stôl atmosféru Vianoc. Financie budú
využité na nákup potrebných surovín na pečenie.

Trnavský

Študenti Collegium Holíč spríjemnia Vianoce obyvateľom Senior domu Terézia prostredníctvom
spoločného stretnutia pri spoločenských hrách a posedenia s kultúrnym programom. Mnohým
opusteným seniorom takto aspoň čiastočne nahradia rodinu a spríjemnia vianočnú atmosféru. Dar
bude použitý na spoločenské hry a občerstvenie.

Bratislava

Bratislavský

Zámerom pani Daniely je spríjemniť vianočné chvíle osamelým ľuďom, ktorí prichádzajú do domova
sociálnych služieb. Pracovníci s klientmi pripravia občerstvenie, napečú a vytvoria si spoločné
vianočné posedenie pri počúvaní hudby a rozhovore. Dar bude použitý na nákup surovín na prípravu
sviatočného občerstvenia.

Dobšiná

Holíč

46

Dáša Oláhová

Daruj radosť

130,00 €

Krupina

Pani Dáša sa rozhodla pomôcť so zabezpečením potravín na vianočné sviatky pani Anne a jej dvom
vnukom, ktorých má zverených do opatery. Vnukom pani Anny sa rozhodla zakúpiť posteľné prádlo,
Banskobystrický
pretože rodina sama nemá dostatok financií na jeho zakúpenie. Nákupom potravín prinesie pani Anne
radosť a psychickú pohodu, ktorá bude vládnuť počas celých sviatkov.

47

Dáša Oláhová

Hojne pod
vianočným
stromčekom

100,00 €

Krupina

Pani Dáša by rada podporila rodinu, ktorej otec nečakane prišiel o zamestnanie a tak im na sviatky
Banskobystrický uľavila z rodinného rozpočtu. Dar v podobe potravín určite prinesie do rodiny radosť a pohodu. Rodine
spríjemní vianočné chvíle a poskytne im možnosť zažiť pekné sviatky.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

48

Dáša Oláhová

Srdce pod
stromčekom

49

Dáša Oláhová

Zdravé Vianoce

Dávid Belá

Za ľahšie,
krajšie Vianoce

50

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

160,00 €

Krupina

Pani Dáša sa rozhodla obdarovať slobodnú matku s tromi deťmi. Rodina nemá dostatok financií na
zabezpečenie sviatočného stola a pekných darčekov. Potraviny a darčeky pre deti, ktoré pani Dáša
Banskobystrický
zabezpečí, viditeľne prispejú k rodinnej pohode pod vianočným stromčekom a vyčaria úsmev na
tvárach detí.

100,00 €

Krupina

Pani Dáša by rada vyčarovala Vianoce dvom seniorom, klientom zariadenia, pani Dane a pánovi
Banskobystrický Jaroslavovi. Ich zdravotné problémy zaťažujú ich rozpočet, preto sa pani Dáša rozhodla podporiť ich
potrebnými potravinami a tak uľaviť z ich finančného rozpočtu a spríjemniť vianočnú atmosféru.

Lučenec

Dar je určený mnohopočetnej rodine, ktorá našla útočisko v zariadení núdzového bývania. Rodina
nemá kde stráviť najkrajšie sviatky roka a tak sa pán Dávid rozhodol byť ich vianočným anjelom.
Banskobystrický
Zakúpením a darovaním chladničky s mrazničkou a potravinovej pomoci na štedrovečerný stôl im
urobí veľkú radosť, uľahčí ich situácii a prinesie vianočnú atmosféru.
Pán Dávid sa rozhodol pomôcť ľuďom, ktorých sa zmocnil ťažký osud v ich neľahkom živote. Klienti
žijúci v útulku, kde pracuje, sa ocitli v beznádejnej situácii. Mnohí z klientov vidia jedinú oporu a nádej
Banskobystrický
práve v útulku. Úlohou pána Dávida bude pripomenúť im, že Vianoce sú časom, kedy nezáleží na tom,
z akého prostredia pochádzajú a rád by ich obdaroval praktickými hygienickými potrebami.

200,00 €

51

David Hirjak

Splnené sny

210,00 €

Lučenec

52

Denis Čuchran

Teplo tam, kde
bol chlad

250,00 €

Spišská Nová Ves Košický

Sidónia a Tomáš žijú so svojou tetou Ruženou v neľahkých podmienkach rómskej osady. Žijú na okraji
spoločnosti s rôznymi zdravotnými problémami. Pán Denis rodine zakúpi brikety, potraviny a teplé
oblečenie, ktoré im pomôže prežiť túto zimu dôstojnejšie.

53

Denný stacionár
Jánošík

Vyplňme čas
hrou

100,00 €

Dubnica nad
Váhom

Trenčiansky

Zamestnanci Denného stacionára Jánošík sa rozhodli obdarovať 28 klientov so zdravotne ťažkým
postihnutím spoločenskými hrami, ktoré by im spríjemnili zimné dni a zároveň im zlepšili jemnú
motoriku, logické zmýšľanie a tímovú spoluprácu. Zakúpením darov prinesú klientom vianočnú
atmosféru a spoločne strávený čas.

54

Depaul
Slovensko,
nezisková
organizácia

Vianoce pre
chorých ľudí bez
domova

Bratislavský

Zamestnanci Depaul Slovensko by chceli priniesť kúsok Vianoc aj chorým ľuďom bez domova.
Pripravia slávnostnú večeru, vianočný program, výzdobu a pre každého klienta vysnívaný darček. Tým
prinesú vianočnú atmosféru aj k tým, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu opustiť zariadenie alebo
svoju izbu. Finančný dar využijú na prípravu vianočnej večere a darčekov pre klientov.

450,00 €

Bratislava
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Podporená
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Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

55

Depaul
Slovensko,
nezisková
organizácia

Vianoce pre ľudí
z ulice

200,00 €

Bratislava

Bratislavský

Depaul Slovensko nechce, aby sa počas Vianoc zabudlo na ľudí bez domova, ktorí nenavštevujú
sociálne zariadenia. Preto sa rozhodli pripraviť pre ľudí, ktorí bývajú na ulici, vianočné balíčky a pri
návšteve pred sviatkami im ich odovzdajú. Vyjadria tak, že ľudia bez domova majú svoju dôstojnosť a
hodnotu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Finančný dar použijú na prípravu balíčkov s
vitamínmi a rukavicami.

56

Diana Peštová

Rodina v núdzi

350,00 €

Bystré

Prešovský

Pani Diana sa rozhodla pomôcť mladej rodinke, ktorá je v neľahkej finančnej situácii. Navyše, matka
detí má vážne ochorenie, ktoré ju obmedzuje. Pani Diana by jej chcela spríjemniť Vianoce tým, že ju
obdarí dôležitými potrebami a zabezpečí im potrebné veci do domácnosti, šatstvo a potraviny.

57

Diecézna Charita
Rožňava

Vianoce
chudobných

Košický

Diecézna Charita Rožňava obdaruje občanov bez domova a zároveň im zabezpečí príležitosť, aby aj
oni mohli obdarovať niekoho zo svojho okolia. Pracovníci charity pripravia príjemné posedenie pri
vianočnej kapustnici a odovzdajú nakúpené darčeky, rukavice a teplé ponožky, klientom, ktorí tak
budú môcť pocítiť sviatočnú atmosféru.

58

Dominika
Šmíkalová

Mušketier Peťko

Veľké Zálužie

Nitriansky

Študentka Dominika chce obdarovať šesťročného Peťka, ktorý trpí závažnou Duchennovou svalovou
dystrofiou. Zakúpený rotoped by mu pomohol pri pravidelnom cvičení spevniť nožičky a lýtka a urobil
by mu veľkú radosť, nakoľko jeho snom je naučiť sa bicyklovať. Dominika verí, že tento darček ho
veľmi poteší a pomôže mu.

Domov MÁRIE

Sladké
Vianočné
potešenie

Banská Štiavnica

Zámerom Domova MÁRIE je urobiť radosť pani Evke, ktorá chce potešiť počas vianočného obdobia aj
ostatných klientov domova, ale aj deti, ktoré prídu spríjemniť toto obdobie rôznymi koledami a
Banskobystrický
vystúpeniami. Takto bude Evka s nimi tráviť vianočný spoločný čas. Dar bude použitý na prípravu
vianočného občerstvenia.

Banská Štiavnica

Cieľom Domova MÁRIE je urobiť radosť klientom a deťom zo Špeciálnej základnej školy. Radi by im
ukázali, ako si ich vážia a za odmenu by im okrem sladkého maškrtenia radi dopriali spoločne strávený
Banskobystrický predvianočný čas, pri ktorom bude priestor na zábavu, naučenie sa niečoho nového a na lepšie
spoznanie sa. Financie budú využité na kreatívny materiál, z ktorého budú spoločne vytvárať vianočné
pohľadnice a suroviny na pečenie sviatočného pečiva.

59

60

Domov MÁRIE

Spoločne
strávený čas

300,00 €

100,00 €

75,00 €

90,00 €

Rožňava
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

61

Domov sociálnych
Vianoce v srdci
služieb ADELKA

62

Treba podať
Elena Jankechová
pomocnú ruku

63

V núdzi poznáš
Elena Jankechová
priateľa

64

65

66

Erika Parajová

Eva Murančanová

Eva Murančanová

Vianočné
balíčky
seniorom

Bez mamičky
bojovníčky

Ťažký rok

Podporená
suma

100,00 €

300,00 €

75,00 €

300,00 €

500,00 €

300,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Trenčiansky

V zariadení Domova sociálnych služieb Adelka sa usilujú podieľať na zlepšovaní zdravotného stavu
klientov a ich socializácii. Napečú spolu s nimi vianočné pečivo a zorganizujú im vianočné posedenie,
na ktorom ich chcú obdarovať. S kvalitnejšími pomôckami zameranými na jemnú motoriku by klienti
mohli napredovať a obdarovať aj svojich blízkych vlastnoručne vyrobenými výrobkami. Financie budú
využité na materiál na výrobu mydielok.

Žilinský

Pani Elena by rada pomohla rodine, ktorá v dôsledku požiaru prišla o strechu nad hlavou. V čase
sviatkov by ich rada podporila nákupom potravín a bežných najnevyhnutnejších vecí, ako drevo na
kúrenie či školské pomôcky pre deti, aby im tak vytvorila krajšie Vianoce a vyjadrila pocit
spolupatričnosti.

Žilinský

Pani Elena sa rozhodla pomôcť mladej rodinke s ťažko zdravotne postihnutým synom, ktorý zostal v
bdelej kóme. Keď sa vráti z nemocnice domov, bude si vyžadovať nepretržitú a špeciálnu starostlivosť.
Treba mu zakúpiť veľa hygienických potrieb a ďalšie pomôcky. Rodina je v ťažkej finančnej situácii,
preto chce pani Elena zlepšiť kvalitu života chorého dieťatka nákupom týchto potrebných vecí.

NItra

Nitriansky

Dobrovoľníčka v Zariadení sociálnych služieb Viničky sa rozhodla obdarovať klientov tohto zariadenia,
pretože tu darčeky Ježiško nenosí. Pani Erika to chce vďaka finančnej podpore zmeniť. 180 klientov
obdaruje malým hygienickým darčekom, ktorý im vyčarí úsmev na tvári a spokojnosť v srdiečku.
Darčeky pomôžu navodeniu vianočnej atmosféry v tomto zariadení.

Banská Belá

Pre dospievajúce dievčatá, Líviu a Patríciu, bol tento rok najťažším v ich živote. Osud im nadelil
najkrutejšiu ranu, keď prišli o svoju milujúcu mamičku. Vo veku 45 rokov ich po dlhej chorobe navždy
Banskobystrický opustila a zostal po nej okrem dvoch dospievajúcich dcér i malinký 1,5-ročný synček. Stará mama,
ktorá pomáhala s výchovou vnúčika, je chorá a starostlivosť zostala na pleciach dvoch dievčat.
Vianočným darčekom, ktorý veľmi potrebujú, sú nové postele pre nich a malého bračeka.

Banská Belá

Do osudu mladej šesťčlennej rodinky zasiahol úraz, ktorý utrpel otec, živiteľ rodiny, pre ktorý nie je
schopný finančne zabezpečiť svoju rodinu. Rodina je odkázaná na pomoc vedenia obce a dobrých ľudí,
Banskobystrický ktorí chcú pomáhať. Žijú vo veľmi skromných pomeroch, v staručkom ošarpanom dome a to, čo by
momentálne veľmi potrebovali je nová práčka. Mamička musí žmýkať prádlo ručne. Pani Eva im preto
za finančné prostriedky zakúpi novú práčku.

Považská
Bystrica

Hruštín

Hruštín
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No.

67

Predkladateľ

Eva Raffajová

Názov žiadosti

Vianoce pod
Tatrami

Podporená
suma

250,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Zámerom pani Evy je podporiť tvorivé činnosti detí z rómskej osady v Ľubici, ktoré nemajú veľa
príležitostí, ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas mimo prostredia rómskej osady tak, aby bol
motivačný a pozitívny pre ich rast. Hlavným zámerom je predstaviť a naučiť deti tvorivým technikám,
ktoré súvisia s Vianocami, adventom a ľudovými tradíciami. Pani Eva zakúpi kreatívny materiál a
suroviny na pečenie a spoločne strávia čas na vianočných dielňach.

Kežmarok

Prešovský

Banská Bystrica

Ťažko pracujúca matka s jedným školopovinným a jedným dospelým synom potrebuje na lepšiu
regeneráciu síl kvalitnejšie spanie, aby tak mohla pomáhať synovi pri príprave do školy. Rodina v
Banskobystrický minulosti často riešila výskyt ploštíc v ubytovni a musela sa zbavovať svojho ťažko nadobudnutého
majetku. Deratizačný boj bol úspešný, a preto je čas na zabezpečenie kvalitnejších postelí. Žiadateľka
pomôže rodine zabezpečiť vhodné postele pre rodinu.

Banská Bystrica

Pani Gabriela pomôže rodine s tromi deťmi zabezpečiť základné potreby pre ročné dieťa, ako plienky a
dojčenskú výživu na zimné obdobie. Rodina býva v odľahlej dedine a ich finančná situácia im
Banskobystrický
neumožňuje nákup potrebného množstva plienok a mlieka. Pre dieťa tiež zakúpi edukačnú hračku ako
vianočný darček.

Banská Bystrica

Žiadateľka kúpou sporáku na pevné palivo pomôže rodine osamelej matky starajúcej sa o dve deti
uľahčiť náročný denný režim spôsobený ťažkým zdravotným postihnutím jedného z detí. Sporák,
Banskobystrický
ktorý majú, je už starý a dym z kúrenia spôsobuje problémy s dýchaním dcére s rázštepom podnebia.
Vďaka pani Gabike rodina prežije Vianoce spolu v čistom a teplom prostredí.

Gabriela Štítová

Dobrý spánok
pre mamu

Gabriela Štítová

O bábätko bude
postarané

70

Gabriela Štítová

Útulné na
Vianoce

71

Hana
Košťaliková,
Mária Nagyová,
Jela Šiková

Spolu nám je
dobre

90,00 €

Nitra

Nitriansky

72

Helena Katonová

Zohrejme srdcia

300,00 €

Chanava

Pani Helena obdaruje mnohopočetnú rodinu v náročnej životnej situácii novou kombinovanou
Banskobystrický chladničkou. Deťom zabezpečí aj balíky sladkostí, aby mohli prežívať radosť zo sviatkov. Spoločne s
rodinou strávi čas a priblíži im poslanie Vianoc, ktoré hovorí o láske a nádeji.

68

69

200,00 €

100,00 €

260,00 €

Tri kolegyne sa rozhodli pomôcť spestriť a spríjemniť predvianočný čas klientom v azylovom dome.
Navaria kapustnicu, upečú koláčiky a vytvoria kultúrny program. Pomocou zbierky zhromaždia nové
ponožky, ktoré klientom podarujú. Veria, že títo ľudia si to zaslúžia bez ohľadu nato, ako sa do tohto
zariadenia dostali a akou mierou sa o to pričinili. Všetci sme si rovní, nemáme právo súdiť, ale máme
možnosť pomáhať a to spája ľudí. Finančný príspevok použijú na nákup potravín na prípravu
kapustnice.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Ing. Adriana
Kentošová

Radosť
šikovného
chalana

74

Ing. Anna
Mlaková

Vianoce pre
Mariku a
Barborku

75

Ing. Daniela
Bednárová

Ako chutia
Vianoce

73

Podporená
suma

100,00 €

200,00 €

50,00 €

Mesto

Košice

Spišská Belá

Lipany

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Jožko je veľmi šikovný chalan, ktorý si na dopravnej škole plní svoj sen stať sa rušňovodičom. Študuje s
vynikajúcimi výsledkami, nezištne pomáha spolužiakom, svojej škole a aj doma svojim starším
invalidným rodičom. Jeho ocko je po ťažkej, vážnej chorobe. Jožko je veľmi skromný chlapec a preto
ho jeho ,,školská rodina" obdaruje smart hodinkami, po ktorých túži.

Prešovský

Pomoc je nasmerovaná rodine v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii. Dievčatká Barborka a
Marika, ktoré čelia ťažkým rodinným a zdravotným problémom, boli zverené do starostlivosti svojej
starej mame. Snahou bolo nájsť deťom bezpečné útočisko, zabezpečiť im starostlivosť, akú potrebujú
a motivovať rodinu k napĺňaniu ich vlastného potenciálu. Pani Anna im zakúpi potrebné oblečenie a
školské pomôcky.

Prešovský

Cieľom projektu je pomôcť rodine z Lipian. Ich syn Jakub sa narodil s nevyliečiteľnou chorobou –
fenylketonúriou. Táto choroba sa nedá vyliečiť, ale správnou kombináciou stravy sa dá zamedziť
mentálnemu postihnutiu. Potraviny sú veľmi drahé, preto im pani Daniela pomôže pri ich
zabezpečení.

76

Ing. Lýdia
Forrová, MBA

Vôňa Vianoc

200,00 €

Nitra

Nitriansky

Pani Lýdia by rada v spolupráci s dobrovoľníkmi a kolegyňami vyčarovala vianočnú atmosféru pre
klientov zariadenia napečením vianočných maškŕt. Okrem tejto aktivity si klienti spoločne a
dobrovoľníkmi vyrobia vianočné pozdravy, budú sa podieľať na príprave štedrovečerných stolov a
budú zdieľať sviatočný čas Vianoc. Financie budú využité na nákup potrebných surovín, potravín a
kreatívneho materiálu.

77

Ing. Soňa
Jančárová

Vianočné
potešenie

90,00 €

Nitra

Nitriansky

Pani Soňa sa rozhodla pomôcť pani Anne, ktorá je umiestnená v Zariadení sociálnych služieb Borinka.
Je osamelá, prišla o syna a chýbajú jej osobné potreby ako základné oblečenie a drogéria. Rada by jej
ich zakúpila a urobila tak pekné Vianoce.

78

Ingrid
Palatinusová

Vianoce s
otcom

Dražice

Bývalá pracovníčka, teraz dobrovoľníčka v komunitnom centre, chce na Vianoce obdarovať otca, ktorý
sa po návrate domov po výkone trestu začal starať o svoje 4 deti. Uvedomil si svoje chyby, zjednal
Banskobystrický
nápravu a teraz sa snaží deťom nahradiť starostlivosť za ich matku, ktorá sa o deti nestarala. Pani
Ingrid pripraví deťom balík pre lepší spánok - paplóny, vankúše a pyžamá.

95,00 €
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No.

79

80

Predkladateľ

Ivana Lechanová

Ivana Lechanová

Názov žiadosti

Rozžiar smutné
oči

Zaži vianočný
zázrak

Podporená
suma

200,00 €

80,00 €

Mesto

Topoľa

Topoľa

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Pani Ivka chce pomôcť osamelej mamke s dvomi deťmi, ktorá ovdovela ako 33 ročná. Život rodinky je
popretkávaný ťažkým osudom. Najprv ochorela mamka, nato zomrel otec, živiteľ rodiny. Mamka
zostala na invalidnom dôchodku, do práce ísť nemôže a bez liekov fungovať tiež nie. Preto im Ivana
chce pomôcť darovaním balíčkov školských potrieb, hygienických, kozmetických potrieb a balíčkov
trvanlivých potravín.

Prešovský

Pani Ivka umožní pánovi Jozefovi a Jankovi, ktorí žijú v zariadení, prežiť vianočný zázrak. Zakúpi im
malý vianočný stromček, ktorý si spolu ozdobia a spoločne si zaspievajú. Chce ich obdarovať
kozmetickými balíčkami, hlavolamami, skladačkami, ale i kreatívnymi potrebami, ktorými im urobí
radosť. Poteší ich a tiež s nimi strávi voľný čas popri tvorení a rozhovoroch. Pani Ivka tak dá Jozefovi i
Jánovi najavo, že aj na nich niekto myslí.

81

Iveta Hruška

Šikovné, bystré
hlavičky

150,00 €

Veľký Šariš

Prešovský

Pani Iveta by chcela potešiť deti s poruchami správania a pripraviť im tak viac podnetné prostredie.
Vianoce prežijú pečením koláčikov, spievaním kolied spolu s ostatnými zamestnancami centra. Deti si
pod stromčekom nájdu spoločenské hry, knihy, pracovné zošity a časopisy, ktoré im pomôžu rozvíjať
pozitívne prvky správania a sebavedomie. Dar bude použitý na darčeky a potraviny k príprave
vianočnej večere.

82

Iveta Slovinská

Radosť v duši

30,00 €

Krompachy

Košický

Pani Iveta chce obdarovať pani Máriu, osamelo žijúcu staršiu pani, ktorú trápi dlhodobé onkologické
ochorenie. Vianočné dni by jej chcela spríjemniť zakúpením hygienických potrieb, vitamínov a trochou
sladkostí, ktoré jej odovzdá pri návšteve.

Ján a Katka
Čarnogurský

Každý z nás má
moc dať šťastie,
načúvajúce
ucho,
pozerajúce oko,
vystretú ruku

Prešovský

Manželia Ján a Katka chcú pripraviť vianočné podujatie seniorom, aby im ukázali, že si ich vážia a sú
radi, že sú medzi nami. Manželia zabezpečia ľudí ochotných nezištne pomôcť, spolu zakúpia suroviny
na prípravu kapustnice, darčeky, pohostenie. Seniorov taktiež čaká kultúrny program. Katka s Jánom
by radi týmto spôsobom spríjemnili vianočné chvíle ľudom, ktorých to poteší.

Jana Ščensná

Kultúrny zážitok
naživo

Prešovský

Zámerom pani Jany je obdarovať starších a osamelých spoluobčanov zážitkom z kultúrneho programu
s navodením vianočnej atmosféry a možnosťou stretnúť sa a porozprávať medzi sebou. Chce im
dopriať pocit, že niekto na nich myslí a zaujíma sa o nich. Dar bude použitý na honorár za vystúpenie
speváckej skupiny a náklady na vianočnú kapustnicu.

83

84

330,00 €

160,00 €

Veľká Franková

Matysová

58

No.

85

86

87

Predkladateľ

Jana Ďurinová

Jana Kolesárová

Jana Majdáková

Názov žiadosti

Voňavá
vianočná
kapustnica

Vianočná
rozprávka

Vianočné
zblíženie

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Banská Bystrica

Psychologička Janka obdaruje štyri rodiny, s ktorými pracuje, vianočným potravinovým balíčkom.
Jedná sa o tri osamelé matky a jednu starú mamu v núdzi, ktoré sa starajú o deti samé. Sú to rodiny,
Banskobystrický ktoré sa snažia aktívne riešiť svoju situáciu, no komplikujú im to aj zdravotné problémy a ich rozpočet.
Pre rodiny zorganizuje každoročnú vianočnú kapustnicu, kde im balíky odovzdá. Pomôže tak svojím
klientkám vyčariť rozprávkové voňavé Vianoce bez stresu a starostí.

100,00 €

Hanušovce nad
Topľou

Pomoc je určená pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú v dôsledku postihnutia
odkázané na pomoc druhých. Deti budú obdarované knihami a rodičia si pripomenú čarovné chvíle s
ľuďmi, ktorých spája to isté, pri aranžovaní vianočnej výzdoby. Tento tvorivý čas bude príležitosťou
lepšie sa navzájom spoznať, získať nové priateľstvá, oporu v živote, ktorý je mnohokrát komplikovaný.
Dar bude použitý na knihy a dekoračný materiál.

100,00 €

Pani Jana by rada priblížila vianočné tradície deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia za pomoci
občanov nachádzajúcich sa v sociálnej izolácii, a to formou organizovania vianočných tvorivých dielní.
Hontinske Tesáre Banskobystrický Za cieľ si stanovila prebudiť u osamelých občanov pocit potrebnosti a u detí vyčariť úsmev pri
skrášľovaní príbytkov či obdarovaní blízkych. Pani Jana zabezpečí nákup potrebného materiálu k
výrobe medovníkov a vianočných ozdôb.

130,00 €

Prešovský

88

Jana Micháliková

Dve "mamky"
menom starká

200,00 €

Detva

Pani Jana by chcela pomôcť dvom starkám, ktoré nahradili deťom ich mamy, pretože sú mimo rodiny
pre svoje vlastné zlyhanie. Obidve starké sa starajú o dve vnúčatá so zdravotným znevýhodnením.
Banskobystrický Pani Jana by rada vzala deti do obchodu s oblečením a obuvou a pokúpila, čo potrebujú. Tiež by
urobila nákup drogérie a vianočných potravín. Spoločne strávený čas si spríjemnia aj návštevou
cukrárne.

89

Jana Micháliková

Vianoce konečne vo
svojom

100,00 €

Detva

Pomoc od pani Jany je určená matke, ktorá vychováva sama tri deti. Pani Jana by im rada dopriala to,
Banskobystrický aby na vianočnom stole nič nechýbalo. S dcérami by urobila vianočný nákup a pomôže s prípravou
večere, aby maminu prekvapili. Z financií budú zakúpené potraviny a potrebné oblečenie.

90

Jana Micháliková

Zaslúžia si

100,00 €

Detva

Pani Jana by rada pomohla rodine, ktorej napriek veľkej snahe finančná situácia neumožňuje
Banskobystrický zabezpečiť všetko potrebné a v pokoji si tak užiť sviatočnú atmosféru. Za finančné prostriedky im
zakúpi potraviny na vianočný stôl, drogériu a potrebné oblečenie.

59

No.

Podporená
suma

Predkladateľ

Názov žiadosti

91

Jana Micháliková

Tri statočné
maminy obdivujeme Vás

195,00 €

Detva

Predkladateľka by chcela potešiť tri maminy s ťažkým osudom, ktoré sa starajú o svoje deti s vážnym
postihnutím. Obdivuje ich silu a statočnosť starať sa o ne za náročných rodinných podmienok. Chcela
Banskobystrický
by všetky tri maminy zobrať na wellness, aby im pomohla trocha zrelaxovať a zatiaľ všetkým trom
zabezpečiť aspoň základné potraviny na vianočný stôl.

92

Jana Raganová

Najkrajšie
Vianoce

250,00 €

Vranov nad
Topľou

Prešovský

Darkyňa, pani Jana, by chcela podporiť viacpočetnú rodinku s ťažkou finančnou situáciou. Spoločne s
mamou nakúpi deťom potrebné oblečenie a drogériu, aby aspoň takto potešila rodinu v čase Vianoce.
S touto rodinou bude pracovať a venovať sa jej aj po skončení tohto čarovného príbehu.

Jana Raganová

VVV- Vianoce
vo Vechci

150,00 €

Vranov nad
Topľou

Prešovský

Darkyňa sa rozhodla spríjemniť sviatočné chvíle deťom zo znevýhodneného prostredia. Pri svojej práci
si ich obľúbila kvôli ich húževnatosti a šikovnosti. Chce preto spoločne s nimi napiecť vianočné pečivo,
stolovať pri prestretom stole a rozprávať sa a nimi o Vianociach. Zároveň im nakúpi praktické darčeky,
ktoré im urobia radosť a prežijú šťastné a veselé Vianoce, na ktoré nikdy nezabudnú.

93

94

95

96

Jana Zajacová

Krajšie Vianoce

Jana Zajacová

Smutné deti

Jana Zajacová

Vianoce pre
Nelku

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

100,00 €

Spišská Nová Ves Košický

Rodina so šiestimi deťmi po požiari prišla o svoje bývanie a osobné veci. Tohtoročné Vianoce preto
nebudú pre túto rodinu také veselé a šťastné. Deti potrebujú teplé oblečenie a obuv, na ktoré nemajú
dostatok finančných prostriedkov, pretože iba otec rodiny je zamestnaný a momentálne finančné
prostriedky potrebujú na stavbu nového domu. Zakúpením teplého oblečenia pre deti im pani Jana
zabezpečí šťastné a teplejšie Vianoce.

200,00 €

Spišské
Tomášovce

Košický

Rodina následkom požiaru prišla o svoje bývanie a všetko, čo mala. Momentálne bývajú dočasne v
unimobunke, ktorá je veľmi malá, deti nemajú vlastné postele. Prežívajú ťažké obdobie, ich finančná
situácia je veľmi zlá. Zakúpením poschodovej postele pani Jana aspoň čiastočne zmierni náročné
obdobie a spríjemní rodine Vianočné sviatky.

80,00 €

Spišské
Tomášovce

Košický

Malá Nelka je vážne chorá, má problém s obličkami a absolvuje dialýzu. Jej rodičia sa o ňu vzorne
starajú, aj keď je to kvôli ich finančnej situácii veľmi náročné. Pani Jana sa rozhodla trocha uľahčiť ich
situáciu a pripraviť pre Nelku vianočný darček. Poteší ju hračkami a knihou, nech sú tieto Vianoce
aspoň na chvíľu pre Nelku pekné a veselé.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Vianoce sú pre
každého bez
rozdielu

97

Janka Šuchaňová

98

Trocha chladu
Jarmila Prelichová do teplého
domova

99

Pokoj a šťastie
Vianoc

100

101

102

Jarmila Slišková

Jaroslav Lechan

JUDr. Pavol
Pastirčák

Vianočné svetlo
nádeje

Sám si neporadí

Katarína Cibulová Balíček šťastia

Podporená
suma

100,00 €

150,00 €

200,00 €

280,00 €

80,00 €

40,00 €

Mesto

Polomka

Slovinky

Michalovce

Topoľa

Matysová

Rybany

Kraj

Anotácia žiadosti

Sociálna pracovníčka v nocľahárni Nádej pripraví Vianoce pre 24 ľudí bez domova, ktorí nemajú
možnosť zasadnúť k sviatočnému stolu so svojou rodinou. Klientov zapojí do samotných príprav
Banskobystrický
pečenia pečiva, varenia večere, výzdoby stromčeka a spoločne si vychutnajú vianočnú atmosféru so
všetkým, čo k Vianociam patrí. Finančný príspevok použijú na nákup potravín.

Košický

Pani Jarmila by chcela by pomôcť manželskému páru v dôchodkovom veku v ich ťažkej situácii.
Pomôcť by chcela kúpou chladničky, aby si mali kam odkladať nielen potraviny, ale hlavne lieky, ktoré
dennodenne potrebujú a musia byť uskladnené v chlade. Na chladničku však nemajú finančné
prostriedky, preto im pani Jarmila uľahčí ich každodenný život jej nákupom.

Košický

Pani Jarmila by chcela svojej kamarátke podarovať krbové kachle, keďže jej už dobre neslúžia a kúpa
nových je pre ňu finančne náročná. Tým sa jej uľahčí a zlepší život, najmä teraz v zime, keď kúrenie v
dome bude najviac potrebovať. Takto jej pani Jarmila chce pomôcť prežiť príjemné sviatočné chvíle v
pohodlí domova.

Prešovský

Pán Jaroslav chce vniesť kúsok vianočného svetla a nádeje do každodenného života seniorov a
osamelých ľudí obce Topoľa. Počas vianočných sviatkov pre nich pripraví milé posedenie, na ktorom
spojí generáciu detí i seniorov. Spoločne budú pripravovať kapustnicu, deti predvedú kultúrny
program a spoločne budú vytvárať kreatívne veci. Seniori a osamelí ľudia porozprávajú o dávnych
zvykoch a tradíciách, piesňach a tak zažijú obe strany pocit, že Vianoce sú pre každého z nás. Z financií
sa zakúpia suroviny na kapustnicu, kreatívny materiál a drobné darčeky.

Prešovský

Pán Pavol chce pomôcť človeku, ktorý sa svojím pričinením dostal na samé dno života a teraz sa snaží
stúpať nahor. Po opustení detského domova je dlhodobo nezamestnaný a žije v dome bez vody,
elektriny a kanalizácie. Snaží sa vypomáhať ľuďom v obci, v ktorej žije. Nemá nič a nikoho, kto by mu
pomáhal. Pán Pavol by mu rád pomohol zakúpením autobatérie, ktorá mu bude slúžiť ako zdroj
elektrickej energie v dome a nákupom potravín.

Trenčiansky

Katarína obdaruje svojho nového kamaráta, ktorý má rôzne postihnutia a stavy sebapoškodzovania,
balíčkom šťastia. Varenie a pečenie je činnosť, ktorá mu pomáha prekonávať jeho stavy agresivity a
úzkosti. Preto ho obdaruje balíčkom, ktorý bude obsahovať materiál a pomôcky na prípravu
jednoduchých jedál.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

103

Katarína Cibulová Pokoj v duši

104

Katarína
Kubalová

Priateľstvo z
ihriska

105

Katarína
Laclavíková

Darujme
Vianoce Milke

106

Katarína
Laclavíková

Pomoc pre Alicu

107

Katarína
Laclavíková

Potešme
skromnú
Marienku

108

Katarína
Šimurdiaková,
Patrícia Voreková

Čarovné očká
malého Miška

Podporená
suma

30,00 €

100,00 €

Mesto

Rybany

Bratislava

80,00 €

VýčapyOpatovce

90,00 €

VýčapyOpatovce

80,00 €

VýčapyOpatovce

200,00 €

Rabčice

Kraj

Anotácia žiadosti

Trenčiansky

Dobrovoľníčka Katarína obdaruje mladú ženu s narušenou komunikačnou schopnosťou plyšovými
maňuškami na ruky, aby jej pomohla takto komunikovať so svetom a odblokovať jej stavy úzkosti.
Počas ich stretnutí v zariadení budú spolu počúvať koledy pre uvoľnenie napätia a strachu, ktoré má v
sebe. Takto jej pomôže prežiť vianočné chvíle v pokoji a harmónii.

Bratislavský

Maťka je mamou budúcej prváčky Mii. Miin otec je zdravotne ťažko postihnutý, má za sebou operáciu
srdca, mozgovú príhodu a nemôže pracovať. Maťka pracuje a snaží sa svojej rodine zabezpečiť všetko,
čo potrebujú. Z jedného príjmu je to však veľmi ťažké. Pod vianočným stromčekom ich prekvapí
školská výbava pre Miu, budúcu prváčku.

Nitriansky

Pani Katarína by rada pomohla seniorke v núdzi s nízkym príjmom, ktorá žije v zariadení sociálnych
služieb. Pani Milka je trvalo pripútaná na lôžko s celkovým nepriaznivým sociálnym statusom. Pre
nepriaznivú finančnú situáciu u nej absentuje nevyhnutné osobné vybavenie. Dar od pani Kataríny v
podobe oblečenia a hygienických potrieb jej tak pomôže skvalitniť náročný život a spríjemní sviatočné
chvíle.

Nitriansky

Pani Alica je pre jej nepriaznivý zdravotný stav trvalo pripútaná na lôžko. Žije v zariadení sociálnych
služieb, ktoré jej poskytuje potrebnú starostlivosť. Z dôvodu jej náročnej finančnej situácie si však
nemôže zabezpečiť ani tie najnevyhnutnejšie potreby. Pani Katarína jej zakúpi oblečenie a hygienické
potreby, vďaka ktorým jej vyčarí úsmev na tvári.

Nitriansky

Pani Katarína by rada obdarovala Marienku, klientku zariadenia sociálnych služieb bez rodiny, ktorá
by sa o ňu mohla postarať. Jej nízky finančný príjem jej neumožňuje popri náročnej starostlivosti
zabezpečiť všetko potrebné. Dar bude použitý na oblečenie a hygienické potreby, ktoré jej spríjemnia
jej neľahkú životnú situáciu.

Žilinský

Dve študentky strednej školy, Katka a Paťka, sa rozhodli pomôcť matke štyroch chlapcov, ktorá ich
vychováva celkom sama. Darčeky im otca nevrátia, ale ktoré dieťa nepoteší darček pod stromčekom?
Mama si ich nemôže dovoliť a tak rodinke prispejú na školské potreby, oblečenie a trvanlivé potraviny.
Vianoce nie sú len o darčekoch, ale tieto deti si zaslúžia mať Vianoce ako každé iné.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

109

Komunita
Sant´Egidio,
občianske
združenie

Obdarovanie
ľudí, ktorých na
Vianoce nikto
neobdaruje

110

Komunita
Sant´Egidio,
občianske
združenie

Stretnutie pri
štedrovečernom
stole s tými,
ktorí nikoho
nemajú

111

112

113

Kristína Mikulová

Kristína
Presinszká

Lenka Copková

O krok vpred

Vianočná
komunita

Vianoce s
odvážnymi
deťmi

Podporená
suma

210,00 €

280,00 €

60,00 €

300,00 €

150,00 €

Mesto

Bratislava

Bratislava

Lehota

Štitáre

Sobrance

Kraj

Anotácia žiadosti

Bratislavský

Nezisková organizácia Komunita Sant´Egidio organizuje vianočný obed pre ľudí bez domova. Počas
tohto obeda ich obdaruje praktickými darčekmi, ako čiapka, šál či rukavice a teplé ponožky, ktoré im
pomôžu prežiť zimu na ulici. Cieľom darčeku je jednak pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, ako im
aj dať najavo, že im na nich skutočne záleží.

Bratislavský

Nezisková organizácia Komunita Sant´Egidio organizuje vianočný obed pre ľudí bez domova. Vianoce
sú časom rodiny, ktorá u týchto ľudí úplne absentuje. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa s mnohými ľuďmi
bez domova osobne poznajú, sa podarí vytvoriť krásnu vianočnú atmosféru. Počas obeda ľudia zažijú
teplo domova, pretože vzťahy sú to čo Vianoce tvorí a to je to čo týmto ľuďom najviac chýba. Finančné
prostriedky budú využité na nákup potravín.

Nitriansky

Študentka Kristína sa rozhodla pomôcť Vladkovi, ktorý trpí telesným postihnutím. Nožičky má v zlom
stave, ktorý si vyžaduje ortopedické topánky. Žiaľ, po návšteve lekára mu nechceli predpísať
ortopedické topánky, lebo je nechodiaci. Aj z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie tak nosí
topánočky po svojej rovnako starej sestre Dominike, ktorá tiež trpí telesným postihnutím. Kristína by
mu rada zakúpila jeho vlastné ortopedické topánky, aby ho netrápili bolesti nôh.

Nitriansky

Žiadosť študentky Kristíny je zameraná na ľudí s mentálnym, fyzickým postihom a žiakov základnej
školy Klasov. V predvianočnom čase sa budú stretávať v Centre sociálnych služieb, kde vytvoria
kreatívne vianočné výzdoby. Záverom projektu bude prvý ročník výstavy pod názvom Vianočná
komunita. Tvorcovia vystavia svoju vianočnú tvorbu ich blízkym a obyvateľom obce. Cieľom je zapojiť
žiakov školy a prijímateľov sociálnej služby do kontinuálnej spolupráce, vytvorenie inklúzie a
minimalizovanie bariér v spoločnosti. Financie budú využité na občerstvenie a kreatívny materiál.

Košický

V Centre pre deti a rodinu v Michalovciach žije šesť deti, ktoré nemajú možnosť stráviť Vianoce s
najbližšími. Lenka je spolupracovníčkou na mentorskom programe pre tieto deti. Práve mentori by s
nimi radi strávili Vianoce, tak normálne rodinne, ako to zažívali oni, keď boli deťmi. Chcú ísť spolu na
nákup, piecť vianočné pečivo, zdobiť stromček a spoločne nachystať štedrovečerný stôl. Vytvoria
príjemné Vianoce, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Financie budú použité na nákup potravín a
kreatívneho materiálu.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Christmas
jumping kids
athletics day

114

Lenka Hulínová

115

Lenka Kaľavská
Patzová

Vianoce v škole

Lenka Minďárová

Pre krásne
srdiečko

Lenka Oláhová

Vianoce pre
Mirku

116

117

118

119

Lenka Pocklanová Spokojnosť dní

Lenka Zaťková

Darček pre
Lukyho

Podporená
suma

Mesto

Žilinský

Košický

Lenka by chcela žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pripraviť pekný a štedrý deň, plný
prekvapení, sladkých koláčikov a vianočných darčekov. Chce, aby aj chudobné deti mali pekné
Vianoce. Dar bude použitý na školské potreby, drobné darčeky a hry. Lenka verí, že takéto
prekvapenie deťom urobí radosť v ich neľahkej situácii.

Trenčín

Trenčiansky

Pani Martina napriek svojmu komplikovanému zdravotnému stavu pomáha iným ženám v núdzi. S
chronickou chorobou bojuje viac ako 22 rokov. Pribúdajú jej ďalšie zdravotné ťažkosti, nakoľko jej
organizmus je rokmi choroby a fyzickými bolesťami už veľmi vyčerpaný. Podporná liečba jej zdravotný
stav určite zlepší, je však finančne veľmi náročná, preto sa darkyňa rozhodla darovať Martine lieky.

Detva

Pani Lenka by rada pomohla rodine jej kamarátky Mirky nachádzajúcej sa v náročnej životnej situácii.
O svoje deti sa stará sama a z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie im nemôže zabezpečiť všetko
Banskobystrický
potrebné. Lenka by im preto rada spríjemnila vianočné chvíle nákupom oblečenia a drobnými
darčekmi pre deti.

Podbrezová

Pomoc pani Lenky je určená pre chlapca, ktorý ma viacnásobne zdravotné postihnutie a jeho rodinu.
Pani Lenka sa rozhodla darovať im nepremokavé plachty a hrnce na prípravu stravy, ktorú musí vždy
Banskobystrický
čerstvo uvariť pri dodržiavaní prísnej diéty. Darčeky im budú pomáhať pri starostlivosti o syna a budú
príjemným prekvapením Vianoc.

Petrovice

100,00 €

Bánovce nad
Ondavou

175,00 €

90,00 €

150,00 €

Anotácia žiadosti

Lenka je trénerka atletickej prípravky detí pochádzajúcich z málo podnetného prostredia. Sú otvorené
akýmkoľvek športovým aktivitám, avšak často krát nemajú kvalitné športové oblečenie ani obuv. Sú to
deti, ktoré nenavštevujú iné krúžky, netrénujú kolektívne športy v kluboch, no napriek tomu sú skvelí
športovci - obratní, výbušní, súťaživí. Trénerku teší ich radosť, nadšenie a láska, ktorú dávajú. Rada by
ich podporila a preto pripravila predvianočný darček formou tréningu v jumpingovom centre.

200,00 €

150,00 €

Kraj

Šoporňa

Trnavský

Lenka by rada obdarovala kamaráta Lukáška. Spoznali sa vďaka spoločnej vášni, autám. Lukáš si veľmi
často pozerá fotky a videá zo zrazov, pomáha mu to s vyrovnávaním sa so všetkými ťažkosťami. S
mamou plánujú navštevovať podobné akcie naďalej a tak by s Lenkou chceli, aby si na nich mohol
Lukáško zachytiť svoje spomienky vďaka kvalitnému mobilu.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

120

Ľuba Šoffová

Vianočný dar

120,00 €

Košice

Košický

Každý chce precítiť atmosféru Vianoc s pocitom pokoja, lásky, štedrosti, v teple domova. Sú ľudia,
ktorí nemajú vlastné rodiny a krásne prestreté stoly plné jedla. Pani Ľuba im to chce dopriať a pripraviť
takéto hojné Vianoce pre ľudí bez domova s láskou a vnímaním, že sú pre nás potrební a my sme tu
pre nich. Dar bude použitý na potraviny k príprave večere.

121

Lukáš Opalka

Vianočné svetlo

130,00 €

Prievidza

Trenčiansky

Pán Lukáš by rád pomohol šiestim deťom a ich matkám, či starým matkám, keďže sa jedná o neúplné
rodiny. Išlo by o nákup surovín na vianočné pečenie a varenie a nákup chýbajúceho zimného oblečenia
pre deti. Deti by chcel tiež potešiť drobnými darčekmi, aby im priblížil atmosféru Vianoc.

122

Maják nádeje,
občianske
združenie

Košický

Projekt je zameraný na pomoc pre týranú mamu so šiestimi deťmi. Je nesmierne snaživá, príkladne sa
stará o svoje deti a pri svojej zlej finančnej situácii si nemôže dovoliť kúpu chladničky. Teraz nemajú
žiadnu, jedlo varia iba na jeden deň, inak by sa pokazilo. Chladničku si budú vážiť a tá im vydrží dlhé
roky. Mama je veľmi vďačná za akúkoľvek pomoc a určite ocení zakúpenie nevyhnutného spotrebiča
do domácnosti.

123

Maják nádeje,
občianske
združenie

Košický

Pani Zuzana trpiaca schyzofréniou žije sama so svojou 12 ročnou dcérou po tom, čo jej muž pred pár
rokmi umrel. Obe to niesli veľmi ťažko a stále ho nosia vo svojom srdci. Zuzana kvôli chorobe nie je
schopná pracovať, poberá len invalidný dôchodok, ktorý jej stačí na pokrytie základných vecí ako je
nájom a strava. Z financií bude pre nich pod stromček zakúpená šatníková skriňa a rýchlovarná
kanvica, čo im aspoň trocha prispeje k pokojnejším sviatočným chvíľam.

Košický

Pani Margita a jej 8 detí spolu žijú v 1-izbovom sociálnom byte. Jej príjem im často nestačí na bežné
mesačné výdavky. Pani Margite robí veľký problém rozpadnutá kuchynská linka, ktorej niektoré časti
už vôbec nie sú funkčné. I keď sa pracovníci Majáku nádeje snažili nájsť darcov, ktorí sa zbavujú svojej
staršej kuchynskej linky, buď bola linka v dezolátnom nepoužiteľnom stave, alebo jej veľkosťou
nepasovali. Pani Margita rada varí a pri takom počte detí v kuchyni strávi veľa času. Preto jej zakúpia
funkčnú jednoduchú kuchynskú linku.

124

Maják nádeje,
občianske
združenie

Chutne a zdravo

Miesto pre nás

Naša kuchyňa

300,00 €

170,00 €

430,00 €

Košice

Košice

Košice
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No.

125

Predkladateľ

Maják nádeje,
občianske
združenie

126

Marcela
Matejovová

127

Marcela
Žitňáková

128

129

Marek Berky

Marek Berky

Názov žiadosti

Varíme s láskou

Sofinkine
Vianoce

Zaslúži si

Oranžový sen

Vianoce na dlani

Podporená
suma

300,00 €

100,00 €

300,00 €

300,00 €

160,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Projekt má pomôcť pani Janke pri zlepšení jej životnej situácie. Príkladne a svedomito sa stará o svoje
dve dcéry, pracuje ako upratovačka na základnej škole. Nakoľko dostáva minimálnu mzdu, nevie si
dovoliť kúpiť sporák. Momentálne varí provizórne na variči, ktorý má požičaný od susedky. Tento
spotrebič vie uvariť iba najzákladnejšie cestoviny, pretože po krátkom čase vypína. Nový sporák im
umožní variť plnohodnotne a poteší ich v čase Vianoc.

Levice

Nitriansky

Pani učiteľka spolu s ostatnými pedagógmi školy a žiakmi obdaruje Sofinku, onkologicky choré
dievčatko. Spolužiaci Sofinky na hodinách výtvarnej výchovy pre ňu zhotovia vianočné darčeky,
napíšu jej priania a spolu s pani učiteľkami jej ich pred Vianocami odovzdajú. Zakúpením výtvarného
kufríka s mnohými kreatívnymi pomôckami sa spestria Sofinkine chvíle doma i v nemocnici,
vzdelávacie CD z anglického jazyka jej uľahčí sťažené učenie na lôžku, knihy odpútajú jej pozornosť od
choroby a spoločenské hry vytvoria kúzelnú atmosféru Vianoc.

Poltár

Pani Vladimíra, matka piatich detí, je dobrá žena a starostlivá matka skúšaná životom. Napriek tomu
sa nevzdáva a preto ju pani Marcela obdivuje. Verí, že Vladimíre a jej deťom pomôže k pokojnému
Banskobystrický
prežitiu vianočných sviatkov kúpou sušičky, ktorá jej uľaví pri jej každodenných povinnostiach a
starostlivosti o deti.

Banská Bystrica

Pán Marek zabezpečí pomoc pre matku ôsmich maloletých detí, kde je situácia s financiami veľmi
zúfala. Rodine chce pomôcť kúpou potravín, aby aj táto rodina oslávila Vianoce. V rodine nie je žiaden
Banskobystrický
dospelý muž, aby zabezpečil teplo domova, preto by pán Marek tejto rodine zakúpil zopár brikiet
alebo drevo.

Banská Bystrica

Pomoc je určená pre mladú rodinu, ktorá prišla o bývanie. Rodina bývala v generačnom dome v jednej
miestnosti, v ktorej sa už nedá bývať pre zlý stav domu. Oprava by bola príliš drahá a v dome nie sú
Banskobystrický
vyrovnané vlastnícke práva. Museli sa presťahovať do krízového zariadenia. Rodina má dve deti a
tretie na ceste. Pán Marek by chcel rodine pomôcť kúpou stravy, darčekov a kuchynských potrieb.

Košice
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No.

130

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Marek Kubík

Vianočný čas

131

Marek Lengyel

Darujte Vianoce
predajcovi

160,00 €

132

Mária Baďurová

Vianoce v teple

200,00 €

133

134

Mária
Kubaščíková

Mária Majirská

Veľká pomoc

Tri snehulienky

80,00 €

150,00 €

250,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Trnavský

Darovať niekomu darček na Vianoce dokáže vykúzliť príjemný hrejivý pocit nielen obdarovanému, ale
hlavne darcovi. Preto sa pán Marek rozhodol spríjemniť Vianoce pani Zdenke, ktorá už takúto radosť
nezažila niekoľko rokov. Zostala sama a už dlho žije v Zariadení sociálnych služieb Borinka. Pán Marek
chce, aby aj ona pocítila, že stále sú na svete ľudia, ktorí na ňu myslia. Dar bude použitý na oblečenie,
obuv a drobné darčeky.

Košice

Košický

Žiadosť pána Mareka je zameraná na predajcov zapojených do predaja pouličných časopisov v
Košiciach. Cieľom tohto projektu je darovať im aspoň čiastočne Vianoce. Sviatky zväčša trávia sami,
alebo s ľuďmi v rovnakej životnej situácii, na ulici, bez prístrešia a bez možnosti pocítiť lásku, ktorá
chýba mnohým ľuďom. Dar bude použitý na nákup batohov.

Šajdíkove
Humence

Trnavský

Pani Mária by rada obdarovala matku so synom, invalidných dôchodcov. Ich mesačný príjem je
nedostačujúci, podarí sa z neho zabezpečiť len to najnevyhnutnejšie a lieky. Pani Mária by im preto
rada zabezpečila dodávku dreva na kúrenie, aby prežili vianočné sviatky v teple domova.

Žilinský

Pani Mária by rada pomohla starším ženám s onkologickým ochorením zo Žiliny a okolia. Ženám,
ktoré kvôli ťažkému ochoreniu žijú na pokraji chudoby, zväčša osamotené. Povzbudenie a motivácia k
boju s chorobou je dôležitou súčasťou dlhého liečebného procesu. Balíček ovocia a pochutín obohatí
ich vianočný stôl a vitamíny podporia ich zníženú imunitu. Spoločné stretnutie a posedenie pri káve a
zákusku v kaviarni naladí ich myseľ na sviatočnú náladu a aspoň na chvíľu pocítia, že v ťažkom boji nie
sú samé.

Prešovský

Tri snehulienky, to sú osamelá matka s dvoma dcérami, ktorej hrozí, že od januára bude bez príjmu.
Staršia dcéra s diagnózou diabetes si vyžaduje neustálu starostlivosť a matka si tak po skončení
poberania rodičovského príspevku nebude môcť hneď nájsť prácu. Zdravotný stav dcéry sa musí ustáliť
natoľko, aby nemusela byť 24 hodín denne k dispozícii. Pani Mária im pomôže nákupom trvanlivých
potravín na dlhodobejšie zásobenie domácnosti.

Veľké Blahovo

Višňové

Kapušany
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No.

135

136

137

138

139

Predkladateľ

Názov žiadosti

Mária
Malatincová

Chvíle pre seba

Mária Roháčová

Pomoc úžasnej
rodinke

Mária Šárossyová

Druhá šanca na
život

Mária Šárossyová

Nie len počas
Vianoc

Mária Šárossyová

Pomôžme
Martine k
samostatnosti

Podporená
suma

120,00 €

350,00 €

100,00 €

120,00 €

100,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Hriňová

Pani Mária by chcela prekvapiť a potešiť svoju kamarátku. Sonička nikdy na seba nemyslí, celý čas
venuje svojim už dospelým dcéram, ktoré sú ležiace, vyžadujúce 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko sú
Banskobystrický obe veľmi ťažko postihnuté. Jej dni chce spríjemniť o chvíle, ktoré bude mať len pre seba, v podobe
návštevy kozmetičky, pedikérky či absolvovania masáže, aby tak počas týchto chvíľ načerpala sily,
zrelaxovala a spríjemnila si predvianočné chvíle.

Veľký Krtíš

Pani Mária chce obdarovať rodinu s veľkým srdcom, ktorá rada pomáha ostatným. Tentokrát sú oni
tou rodinou, ktorá momentálne potrebuje pomoc. Zakúpením spotrebičov im bude uľahčená náročná
Banskobystrický
situácia, v ktorej sa nachádzajú a budú mať krajšie vianočné sviatky. Dar bude použitý na práčku a
bojler.

Veľký Šariš

Veľký Šariš

Veľký Šariš

Prešovský

Pani Mária chce pomôcť Sylvii, ktorá je po návrate z nemocnice a domova sociálnych služieb odkázaná
na svoje okolie. Chcela by jej pomôcť naštartovať rehabilitáciu doma, aby potom spolu mohli
navštevovať rehabilitácie na poliklinike. Domácu rehabilitáciu zdravotná poisťovňa neuhradí, no len
naštartovaním fyzickej stránky sa môže posunúť ďalej a časom sa aj uchádzať o jej deti, ktoré sú
momentálne v detskom domove. Z financií budú uhradené potrebné pomôcky na domáce
rehabilitovanie.

Prešovský

Pomoc je určená pani Lucke a jej deťom, aby prekonali ťažké obdobie po strate ocka a mali k dispozícii
základné potraviny aj mimo vianočného obdobia. Mária chce rodine venovať poukážky na nákup
potravín, aby si počas dlhšieho obdobia mohli kúpiť čerstvé potraviny, hlavne mäso, jogurty, či ovocie,
ktoré mávajú veľmi zriedkavo doma. Veľa pre nás obyčajných potravín je pre túto rodinu luxusom,
preto má takáto pomoc veľký význam.

Prešovský

Martina je v ťažkej životnej situácii a pečenie jej zamestnáva myseľ aj ruky, aby nemyslela na všetko to
zlé, čo sa jej v živote deje. Kvôli ťažko chorému synovi bojuje každý deň. Pani Mária jej chce darovať
profesionálnejšie pomôcky na pečenie, aby si mohla svojim koníčkom aj prilepšiť a nebyť stále v
strese. Bude tak mať krajšie nielen Vianoce, ale celý rok.
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No.

140

141

142

143

144

Predkladateľ

Názov žiadosti

Mária Véghová

Vianočná
oblátka

Mariana
Fekiačová

Krajšie a
veselšie Vianoce
pre starčekov a
starenky

Mariana Klusová

Rozdať teplo na
Vianoce

Mariana
Masnicová

Vianoce pre
Silviu

Marika Kubíková

Pomôžme im
nájsť opäť
domov

Podporená
suma

100,00 €

170,00 €

250,00 €

100,00 €

80,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Žiaci-dobrovoľníci sa pod vedením pani Márie v popoludňajších hodinách zúčastnia tvorivých dielní
pečenia oblátok so seniormi. V rámci dobrovoľníckej činnosti oblátky napečú, zabalia a roznesú
seniorom, ľuďom bez domova a rodinám v núdzi. Ďalej žiaci po vyučovaní nachystajú a zabalia drobné
darčeky pre seniorov, aby ich mohli obdarovať počas vianočnej besiedky. Vôňa oblátok tak spojí dve
generácie, seniorov a žiakov. Financie budú použité na nákup potrebných surovín.

Žilina

Žilinský

Hriňová

Projekt spája deti z Centra pre deti a rodiny a starčekov a starenky, ktorí majú podobné osudy. Boli
opustené tými najbližšími. Cieľom je, aby zažili pocit radosti, ľudskej blízkosti, spolupatričnosti a lásky.
Seniori spoločne s deťmi a vychovávateľkami budú variť vianočný punč a piecť suché vianočné pečivo.
Banskobystrický
Deti starčekom a starenkám spríjemnia tento výnimočný deň vianočnými koledami v sprievode huslí.
Pre deti bude za ich snahu pripravené prekvapenie - výlet do aquaparku, aby mali predvianočné chvíle
veselé a šantivé. Financie budú využité na nákup potrebných surovín, ovocia a vstup do aquaparku.

Banská Bystrica

Pani Mariana, blízka priateľka rodiny, by chcela aspoň trošku zlepšiť vianočnú atmosféru
zabezpečením tepla na chladnej Orave. Zložité bývanie v neprerobenom dome robí rodine problém s
Banskobystrický
vykurovaním. Pani Mariana kúpou uhlia pomôže rodine prežiť chladnú zimu, ktorá býva v tomto
regióne dosť dlhá a krutá.

Trstená

Lubeľa

Žilinský

Pani Mariana je triednou učiteľkou. V jej triede však ostalo jedno miesto prázdne. Sisa sa ocitla v
ženskom krízovom centre, preto by jej spolu s jej spolužiakmi chceli pripomenúť pocit lásky, bezpečia,
radosti a spolupatričnosti. Pre Silviu a jej babku zorganizujú školské štedrovečerné posedenie.
Pripravia večeru, darčeky a prežijú spoločne pekný večer. Financie budú použité na dekorácie,
potraviny a darček.

Žilinský

Pani Mária by rada obdarovala dvoch ľudí bez domova, ktorí sa pokúšajú opätovne zmeniť svoju
situáciu a vrátiť sa do bežného života. Prestali piť alkohol, začali pracovať na aktivačných prácach, žijú
v útulku. Dobrovoľníčka ich obdaruje darčekmi, ktoré im pripomenú, ako je dobre, keď majú kde hlavu
skloniť, aj keď to ešte nie je ten ich pravý skutočný domov. Daruje im vankúše, domáce oblečenie a
potraviny na vianočný stôl.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

145

Marta Steinerová

Prajeme Vám
veselé Vianoce

146

Marta Vajdová

Bohatý
štedrovečerný
stôl

147

Martina Šeďová

Žiť naplno

148

Mgr. Adriana
Zahradníková

Vianoce krásne
ako doma

Mgr. Andrea
Najšelová

Divadelné
krôčiky opäť
vyčaria úsmev

149

150

Mgr. Andrea
Najšelová

Futbalové
Vianoce

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

280,00 €

Michalovce

Košický

Darkyňa a jej kolegovia zo súboru obdarujú klientov ústavov sociálnej starostlivosti v ich meste i mimo
okresu. Ich darom bude hudobno-spevácke vystúpenie seniorského súboru s vianočnými piesňami,
koledami i hovoreným slovom ako aj drobné darčeky a občerstvenie. Dar bude použitý na cestovné
autobusom a drobné darčeky.

100,00 €

Šajdíkove
Humence

Trnavský

Darkyňa, pani Marta, chce obdarovať onkologickú pacientku, ktorej sa vrátila zákerná choroba. V
súčasnosti stále absolvuje chemoterapiu. Chce jej prispieť na nákup potravín k vianočným sviatkom a
tak uľahčiť jej finančnej situácii spôsobenej výdavkami na liečbu.

60,00 €

300,00 €

80,00 €

100,00 €

Liptovský Hrádok Žilinský

Sociálna pracovníčka chce spríjemniť vianočné chvíle dievčine s telesným a mentálnym
znevýhodnením a jej statočnej mame, ktoré spolu už 23 rokov zvládajú neľahkú životnú situáciu.
Nikolka sa narodila s mozgovou obrnou a hneď po jej narodení ich otec opustil. Dennodenne spolu
zápasia s rôznymi prekážkami. Darom, ktorý by ich potešil a spríjemnil neľahký život by boli topánky a
kozmetika.

Bratislava

Bratislavský

Sociálna pracovníčka spolu s dobrovoľníkmi z komunity pripraví vianočné posedenie pre ľudí bez
domova. Spoločne vytvoria príjemnú atmosféru spolupatričnosti a blízkosti, pripravia štedrovečernú
večeru a odovzdajú im malé darčeky a vianočné priania prinášajúce nádej, lásku a vieru. Z financií
budú zakúpené potraviny a drobné darčeky.

Žilinský

Pani Andrea spoločne s dramatickým krúžkom zahrá a poteší v predvianočnom období starých ľudí
žijúcich v Domove sociálnych služieb v Martine. V rámci tvorivých dielní si pre nich aj s ostatnými
žiakmi pripravia malé darčeky a upečú medovníčky a iné vianočné pečivo. Aspoň na chvíľu im tak
spríjemnia predvianočný čas a uľahčia ťažkosti osudu. Z financií zakúpia potrebný materiál na výrobu
darčekov, kostýmov a kulís.

Žilinský

Pani Andrea by rada pomohla trinásťročnej futbalistke, ktorá má možnosť dostať sa aj do
reprezentácie, kde by mohla rozvíjať svoj talent ďalej. Venuje jej darčekový certifikát, ktorý môže
využiť na nákup športových potrieb dôležitých k trénovaniu. Na poslednom tréningu jej s ostatnými
spoluhráčkami pripravia posedenie s vianočnými koláčikmi a punčom a zaspievajú si spoločne
vianočné koledy.

Martin

Martin
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

151

Mgr. Anna
Koňaková

Hrejivé Vianoce

152

Mgr. Barbora
Magová

Vianoce pre
ležiacich

153

Mgr. Dana
Dzimková

154

Mgr. Daniela
Bauerová

Pekné Vianoce

155

Mgr. Danka
Kaliašová

Rozžiarme očká
smutné

Mgr. Dávid Zsiga

Liliana prosí o
pomoc

156

157

Mgr. Dávid Zsiga

Čistá krása

Na všetko som
sám

Podporená
suma

150,00 €

220,00 €

Mesto

Spišský Hrhov

Komjatná

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Pani Anna pripraví tvorivú dielňu pre klientov Domova sociálnych služieb Humanitár v Levoči, na
ktorej budú vyrábať vianočné ozdoby na svoj vianočný stromček. Predvianočnou atmosférou, ktorú
pre nich pripraví, im pomôže zmierniť ich smútok a samotu a tak prežijú hrejivý pocit šťastia s
príchodom Vianoc. Dar bude použitý na materiál potrebný na výrobu ozdôb.

Žilinský

Vianočná radosť sa dostane aj ku klientom Domu sociálnych služieb Likava. Darčekovými balíčkami a
vianočným programom sa bude niesť očakávanie sviatkov. Nezabudne sa ani na ležiacich, pre tých sa
plánujú návštevy a malé prekvapenie priamo pri ich lôžku. Dar bude použitý na oblečenie, drobné
darčeky a vianočné občerstvenie.

Občianske združenie Liankovo pomôže rodine pána Imra zaobstarať nevyhnutný a zároveň tak bežný
spotrebič - práčku. Táto rodina má veľmi ťažkú životnú situáciu, otec je s dvomi synmi sám, má
zdravotné problémy, pre ktoré nemôže pracovať na trvalý pracovný pomer. Žijú veľmi skromne a
preto aspoň počas Vianoc doprajú tejto rodine pocit hojnosti.

260,00 €

Levoča

Prešovský

200,00 €

Kokava nad
Rimavicou

Terénni sociálni pracovníci v obci Kokava nad Rimavicou chcú pomôcť mnohopočetnej rodine so
šiestimi deťmi stráviť plnohodnotné vianočné sviatky v kruhu priateľov v rodinnom prostredí. Rodina
Banskobystrický
bude obdarovaná pohovkou na spanie aj pre príjemné oddychové chvíle detí a nákupom základných
potravín na štedrý stôl.

600,00 €

Vranov nad
Topľou

Prešovský

Pomoc je určená trom rodinám, ktoré žijú v skromných podmienkach a starajú sa v rámci možností o
svoje deti. Finančné prostriedky sa použijú na darčeky, hygienické potreby a oblečenie pre deti, tiež
potraviny na prípravu štedrovečernej večere. Pani Danka dúfa, že takýto darček poteší rodičov aj deti
a zažijú tak pekné Vianoce.

Košický

Terénni sociálni pracovníci obdarujú rodinu, ktorá vychováva svoje 1,5 ročné dieťa so zdravotným
postihnutím, spastickým ochrnutím mozgu. Podľa prognózy nie je predpoklad na zlepšenie
zdravotného stavu. Radi by dieťaťu venovali detskú postieľku s výbavou a plienky, čím by počas
najkrajších sviatkov roka dopriali rodine chvíle radosti a uspokojenia.

Košický

Terénni sociálni pracovníci obdarujú rodinu, ktorá sa nachádza na hranici chudoby, je v hmotnej a
sociálnej núdzi. Otec sám vychováva 4 maloleté deti po tom, čo ich mama opustila. Aj napriek
nepriaznivej životnej situácii sa otec snaží zabezpečiť svojim deťom plnohodnotný život. Terénni
sociálni pracovníci deťom doprajú vianočný darček v podobe poschodovej postele, čím prispejú k
zlepšeniu kvality bývania rodine a aspoň čiastočne uspokoja ich základné životné potreby.

100,00 €

150,00 €

Rožňava

Rožňava
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No.

158

159

160

161

162

163

Predkladateľ

Mgr. Erika
Horniaková

Mgr. Erika
Horniaková

Názov žiadosti

Vianoce pre
bábätká

Vianoce pre
susedov

Mgr. Erika
Moháriová

Teplo pre deti

Mgr. Erika
Moháriová

Vianočná nádej
na nový
začiatok

Mgr. Erika
Moháriová

Mgr. Erika
Moháriová

Vianočná
pomoc

Vianočné
posolstvo

Podporená
suma

250,00 €

50,00 €

150,00 €

80,00 €

100,00 €

100,00 €

Mesto

Starý Tekov

Starý Tekov

Mýtne Ludany

Mýtne Ludany

Mýtne Ludany

Mýtne Ludany

Kraj

Anotácia žiadosti

Nitriansky

Pani Erika chce spolu so svojimi kolegyňami nákupom balíčkov pre bábätká pomôcť desiatim
rómskym mamičkám, ktoré žijú v neľahkej sociálnej situácii. Balíček pre deti tak odľahčí finančnú
situáciu mnohopočetným rodinám, osamelým mamičkám, ale aj tým, ktoré bábätko v krátkej dobe
čakajú. Na spoločnom stretnutí budú balíčky mamičkám odovzdané pri stromčeku.

Nitriansky

Pani Erika chce so svojou rodinkou obdarovať v čase sviatkov svojich susedov. Ide o manželov,
dôchodcov, ktorí žijú sami a okrem starobných dôchodkov nemajú iné príjmy. Spoločným posedením
pri čaji a vianočných koláčikoch im pani Erika so svojou rodinkou chce dať najavo, že ich majú radi a sú
tu pre nich kedykoľvek budú niečo potrebovať. Z finančných prostriedkov im zakúpi potrebné
potraviny.

Nitriansky

13-členná viacgeneračná rodina pani Rozálie sa dlhodobo ocitá v nepriaznivej životnej situácii, ktorú
nedokážu riešiť svojpomocne. Zima je náročná pre každého z nás, ale pre niektoré rodiny sú to starosti
a zvýšené výdavky so zabezpečením dreva. Pani Erika by preto rodinu rada obdarovala vianočným
darom vo forme drevených brikiet, prostredníctvom ktorých im zabezpečí teplo na zimné obdobie.
Okrem toho ich obdaruje aj potrebným ošatením a školskými potrebami.

Nitriansky

Rodina pani Milky má náročnú životnú situáciu, ale snažia sa to zvládať s úsmevom na perách. Pani
Milka sa stará o svoje dve deti, jej syn má ťažké zdravotné postihnutie, detskú mozgovú obrnu a
pridružené ochorenia. Venuje mu preto dennodennú starostlivosť. Tohto roku prešla ďalšou náročnou
skúškou - rozvodom a sťahovaním. Pani Erika pozná ich náročnú situáciu a rada by im pomohla a
zabezpečila im vianočný dar vo forme ošatenia, nákupu potravín a hygienických potrieb.

Nitriansky

Pani Marcelka pozná hodnotu zdravia, pretože bojovala o svoj život. Po smrti manžela sa stará o svoje
tri deti. Teraz sa opätovne ocitajú v náročnej situácii, nakoľko kvôli zdravotným problémom a
ťažkostiam je pani Marcelka dlhodobo práceneschopná. Ocitli sa vo finančných ťažkostiach a denne
obracajú každý cent. Pani Erika by rada obdarovala pani Marcelku a jej deti vianočnými darmi vo
forme ošatenia pre deti a potravín pre celú rodinu.

Nitriansky

Rodina, ktorej sa pani Erika rozhodla pomôcť, je dlhodobo v ťažkej a nepriaznivej situácii. Pani Eva a
jej manžel sú dlhodobo nezamestnaní, možnosť zamestnania sa im sťažuje nízka vzdelanostná
gramotnosť a ich odlišnosť od majority. Spoločne vychovávajú tri deti. Sú ohrození existenčnými
problémami. Pani Erika chce pomôcť päťčlennej rodine prežiť vianočné sviatky bez starostí. Pri
návšteve by rada obdarovala deti novým ošatením a rodičov balíkom potravín.
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No.

164

Predkladateľ

Mgr. Ivan Žiga

Názov žiadosti

Šťastné a
veselé, Marika

165

Mgr. Ivan Žiga

Leine
rozprávkové
Vianoce

166

Mgr. Ivana
Pacigová

Stromček pre
starkých

167

168

169

Mgr. Jana
Kotradyová

Mgr. Jana
Sontelecan

Mgr. Jana
Ščensná

Plníme si sny

My spolu sme
Vianoce

Dva dni pre
seba

Podporená
suma

100,00 €

250,00 €

130,00 €

180,00 €

200,00 €

200,00 €

Mesto

Šarišské
Bohdanovce

Šarišské
Bohdanovce

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Ivan je triedny učiteľ, ktorý sa rozhodol pomôcť svojej žiačke. Marika dosahuje vynikajúce študijné
výsledky, číta knihy, je výborná v matematike. No osud sa s ňou nemaznal. Vychovávajú ju len starí
rodičia. Žijú v neprimeraných podmienkach pre normálny rast dieťaťa. Vianoce sú síce len krátke
obdobie roka, no vďaka podpore ich môže pán učiteľ pre Mariku a jej rodinu urobiť nezabudnuteľnými.
Rodine zakúpi potraviny, drogériu a darček v podobe knihy.

Prešovský

Leička je malá knihomoľka, ktorá si v knihách už veľakrát prečítala o krásnych Vianociach, no na
vlastnej koži ich ešte nestihla zažiť. Ak sa jej opýtate, čo si prosí na Vianoce, tak Vám odpovie, že chce
prežiť so svojimi najbližšími Vianoce ako v rozprávke. Napriek neľahkému osudu dosahuje vynikajúce
študijné výsledky, je veľmi emotívna a empatická a snaží sa pomáhať svojím mladším súrodencom.
Leičku a jej súrodencov vychováva len babka. Pán Ivan im zabezpečí potrebné potraviny, drogériu,
drobné darčeky a drevo na kúrenie.

Spišská Nová Ves Košický

Pani Ivana pripraví pre seniorov posedenie pri vianočnom stromčeku, ktorý si spoločne ozdobia.
Zaspievajú si pri ňom koledy, zaspomínajú na Vianoce z mladosti, mládež ich poteší krátkym
programom. Na záver si seniori nájdu pod stromčekom darčeky. Dar bude použitý na stromček so
svetielkami, darčeky a občerstvenie.

Torysky

Prešovský

Terapeutka Janka sa rozhodla obdarovať počas vianočných sviatkov dvoch klientov Edka a Ľuba,
ktorých životný príbeh prekonal a ešte mnohokrát prekonáva rôzne prekážky. Aj keď Janka vie, že
pomoc Edkovi a Ľubovi im nevráti pocit šťastia a lásky, ktorú zažívali počas Vianoc s rodinou, určite ich
darček zahreje pri srdci a prinesie im pocit toho, že ešte stále existuje niekto, komu na nich záleží. Dar
bude použitý na mobilný internet a gitaru.

Žilinský

Pracovníčka komunitného centra sa snaží vniesť vianočnú atmosféru do prostredia rodín so sociálne
znevýhodneného prostredia. Ide o sedem rodín v náročnej situácii, ktoré žijú v malých bytoch či
vybudovaných príbytkoch a ich príjem je na hranici životného minima. Pani Jana chce siedmim
mamičkám a ich deťom venovať príjemné vianočné popoludnie plné vianočnej nálady, ktoré by
prehĺbilo ich vzájomné vzťahy. Obdaruje ich vianočnými balíčkami s potravinami, pripraví kapustnicu a
sánkovačku pre deti.

Prešovský

Branko a Zorka majú úžasných milujúcich a obetavých rodičov, ktorý myslia iba na ich dobro. Z
dôvodu náročných zdravotných komplikácií, ktoré ich prevádzajú, sa o nich rodičia starajú často na
úkor svojho času a svojho zdravia. Za túto obetavosť a starostlivosť si zaslúžia trochu oddychu a
relaxu, aby mohli začať ďalší rok plný pekných zážitkov. Pani Jana by ich preto rada obdarovala
víkendovým pobytom, ktorý im prinesie odpočinok a príležitosť na načerpanie nových síl.

Liptovský
Mikuláš

Matysová
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

170

Mgr. Jana
Vašková

Darčeky a
poďakovanie za
dobrosrdečnosť

171

Mgr. Jarmila
Krošláková

Vianočné
tvorivé dielne

80,00 €

100,00 €

Mesto

Čakajovce

Topoľčany

Kraj

Anotácia žiadosti

Nitriansky

V zariadení sociálnych služieb Borinka už žije niekoľko rokov Emilko, ktorý trpí viacerými chorobami.
Pracovníčka tohto zariadenia by mu chcela vyčariť úsmev na tvári vianočným darčekom. Emilko je
milý, usmiaty pán, ktorý je vždy ochotný pomôcť, hoci už sám veľmi nevládze. Zamestnankyňa mu
preto chce poďakovať darčekmi za jeho ochotu a vždy povzbudivé slová. Dar bude použitý na
oblečenie, obuv a drobné darčeky.

Nitriansky

Zariadenie sociálnych služieb Harlekýn Topoľčany už niekoľko rokov pripravuje v predvianočnom čase
tvorivé dielne pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí žijú v zariadení. Zámerom je, aby predvianočný
čas strávili spoločne, s napečenými dobrotami a vyrobenými ozdobami potešili nie len seba, ale aj
svojich kamarátov. Dar bude použitý na nákup potrebných surovín na pečenie vianočného pečiva.

Košický

Pani Jarmila obdaruje dlhoročného kamaráta Juraja notebookom, ktorý mu pomôže v jeho aktivitách
a pomoci druhým. Pozná ho ako starostlivého a veselého človeka, ktorý sa snaží čo najmenej
zaťažovať svoje okolie vlastnými problémami. Nemôže mať stálu prácu, z dôvodu svojho ochorenia a
popri tom sa stará o svojich rodičov so zdravotnými problémami. Juraj je veľmi tvorivý, vyrába plagáty,
navrhuje propagačné materiály. Tento darček bude mať teda pre neho veľký význam.
Štvorčlenná rodina v neľahkej situácii by chcela pomôcť inej rodine, ktorá tiež nemá život jednoduchý.
Cieľom pomoci je, aby tohtoročné vianočné sviatky boli pre rodinu bezstarostné. Aby aspoň raz v roku
nemuseli rozmýšľať, čo dať večer na stôl, čo budú jesť a ako zase prežijú nasledujúci deň. Darovať by
im ich chceli nákup potravín a drobný darček pre ich dcéru.

172

Mgr. Jarmila
Sládečková

173

Mgr. Jarmila
Sládečková

Plný stôl

100,00 €

Slovinky

Košický

174

Mgr. Júlia
Salašová

Rodina má
srdce

400,00 €

Brezno

Pani Júlia chce zakúpiť potravinové balíčky a drogériu chudobným rodinám s viacerými deťmi.
Banskobystrický Zámerom je sprostredkovať niektorým rodinám z Horehronia pekné sviatky v kruhu svojich blízkych.
Pani Júlia ich chce potešiť darčekom, aby sviatočné chvíle počas týchto Vianoc boli iné ako obvykle.

175

Mgr. Júlia
Salašová

Tvoje šťastie =
moje

Brezno

Pomoc je určená veľmi skromnej a šikovnej mladej študentke, ktorá žije s otcom. Mama jej pred rokmi
zomrela. Pani Júlia chce pre ňu zakúpiť nové zimné oblečenie, keďže sama do neho nemôže
Banskobystrický
momentálne investovať kvôli veľmi zlej finančnej situácii. Júlia sa jej týmto spôsobom snaží spríjemniť
sviatočné chvíle roka.

Kokava nad
Rimavicou

Projektom Radosť na Vianoce chce pán Július spolu s dobrovoľníkom pripraviť pre osamelú matku s
dieťaťom radostné a šťastné vianočné sviatky a to spoločným posedením, výrobou vianočných ozdôb,
Banskobystrický pečením vianočného pečiva a prípravou večere. Umožní tak rodine prežiť prekrásne Vianoce a
zabudnúť na každodenné starosti a trápenie. Financie využije na nákup potravín, dekorácií a
oblečenia.

176

Mgr. Július Radič

Pomáhame
pomáhať

Podporená
suma

Radosť na
Vianoce

250,00 €

150,00 €

140,00 €

Slovinky
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No.

177

Predkladateľ

Názov žiadosti

Mgr. Juraj Čurilla

Biele Vianoce

178

Mgr. Juraj Čurilla

Vianoce v
každej rodine

179

Mgr. Katarína
Fecková

Blízko k človeku

180

Mgr. Katarína
Fecková

Úsmev
núdzneho

181

Mgr. Katarína
Kúdelová

182

Mgr. Katarína
Kúdelová

183

Mgr. Katarína
Kúdelová

Radostné
vianočné šitie

Rodina je základ

Vianočné kúzlo

Podporená
suma

120,00 €

300,00 €

50,00 €

60,00 €

100,00 €

100,00 €

50,00 €

Mesto

Kaľava

Kaľava

Krompachy

Krompachy

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Pán Juraj by chcel obdarovať ženu, ktorá v mladosti náhle stratila matku a neskôr i otca, ktorého
trápila dlhodobá zákerná choroba. S láskou sa o neho starala až do poslednej chvíle, nakoniec však
ostala sama. A preto jej Juraj chce spríjemniť vianočné sviatky darom, chladničkou, ktorý je hodnotný
ale i nepostrádateľný.

Košický

Pomoc v predvianočnom čase je venovaná dvom rodinám bez otcov. Otec prvej rodiny tragicky
zahynul v zahraničí, keď chcel zabezpečiť lepší život svojim deťom. Otec druhej rodiny zanevrel na
svoje deti. Obe matky prechádzajú náročnými životnými skúškami. Pán Juraj im dopraje pokojné
vianočné sviatky nákupom potravín a drobných darčekov pre deti.

Košický

Terénna sociálna pracovníčka by chcela obdarovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá
bojuje s viacerými ochoreniami. Po smrti oboch rodičov sa o chorú sestru stará brat, hoci sám nemal
ľahkú životnú situáciu. Pani Katarína by rada odľahčila finančnú záťaž rodine a nákupom potravín a
návštevou prejavila empatiu, spolupatričnosť a vyčarila úsmev na tvári.

Košický

Terénna sociálna pracovníčka by rada obdarovala človeka bez domova s ťažkým životným príbehom,
životom na ulici, ktorý napriek svojmu osudu a boju s viacerými ochoreniami ostal láskavým a
pokorným. Pani Katarína pána navštívi v nocľahárni, venuje mu čas a rozhovor a obdaruje ho
potrebným teplým oblečením, kozmetikou a trvanlivými potravinami.

Tekovské Lužany Nitriansky

Vďaka projektu budú obdarované mamičky, ktoré v Komunitnom centre navštevujú krúžok šitia. Na
krúžku si zlepšujú zručnosti a pracovné návyky, vďaka ktorým budú mať lepšie uplatnenie na trhu
práce. Zo zakúpených látok si ušijú vianočné dekorácie, obrusy, obliečky, štóly a prestieranie.
Vianočné dekorácie im zároveň poslúžia ako darčeky pre ich blízkych. Týmto spôsobom sa odľahčí
finančný rozpočet mamičiek a vianočný čas prežijú pokojnejšie a šťastnejšie.

Tekovské Lužany Nitriansky

Projekt je určený pre rodinu v núdzi, kde sú tri školopovinné deti, pričom mamička a staršia dcéra sú
onkologické pacientky. Financie v rodine idú na tie najdôležitejšie výdavky. Vďaka podpore sa rodine
zabezpečia potraviny, aby neboli cez najkrajšie sviatky v roku bez krásne prestretého a bohatého
vianočného stola.

Tekovské Lužany Nitriansky

Vďaka projektu sa navzájom obdarujú dve generácie: deti a seniori. Deti rozveselia seniorov a seniori
zas naučia deti rôzne ľudové múdrosti a to všetko pri spoločnom tvorení vianočných dekorácii. Deti
takto spríjemnia a rozveselia vianočný čas osamelým seniorom v zariadení. Dar bude použitý na
materiál na výrobu dekorácií.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

184

Mgr. Katarína
Kuljačeková

Porozumením k
Vianociam

185

Mgr. Katarína
Kuljačeková

Varíme a
pečieme s
radosťou

186

Mgr. Miroslava
Fontányová

Vianočná izba

187

Mgr. Miroslava
Fontányová

Spoločné
Vianoce

188

Mgr. Miroslava
Priatková

Chodíme bosí

189

Mgr. Slavomíra
Szőke

Maľovaný
poklad

Podporená
suma

100,00 €

200,00 €

150,00 €

100,00 €

200,00 €

150,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Uhorské

Pani Katarína sa rozhodla pomôcť pani Júlii, ktorá žije v domácnosti so svojim najmladším synom, jeho
neplnoletou družkou a s ich malým bábätkom. Pani Júlia má ťažký život. Je v zlej finančnej situácii,
Banskobystrický pracuje na aktivačných prácach a pomáha svojim blízkym. Katka sa rozhodla rodinu obdarovať
nákupom potravín a hygienickými potrebami, v čase blížiacich sa Vianoc pre nich najprospešnejším
darom.

Uhorské

Pani Katarína, ktorá pomáha ľuďom v ich ťažkej životnej situácii, obdaruje dôchodkyňu Vierku
kombinovaným sporákom, aby mohla v radosti variť a piecť pre svojich blízkych. Pani Vierka má dobré
Banskobystrický
srdiečko a veľmi rada pečie a ponúka svoje koláčiky susedom a známym. Pani Katarína Vierku navštívi
v predvianočnom období, kedy ju obdaruje krásnym darčekom a strávia čas pri šálke teplého čaju.

Žilinský

Pani Miroslava chce obdarovať statočnú maminu Ivanu, ktorá je na invalidnom dôchodku a stará sa
sama o svoje deti. Ich život si prešiel rôznymi ťažkými skúškami. Deti veľmi túžia po novej krásnej izbe,
ktorú budú mať iba pre seba, budú sa tam hrať a pozerať rozprávky. Pani Miroslava chce, aby Vianoce
boli začiatkom ich nového, lepšieho života. Zabezpečí im nákup potravín, posteľného prádla či
oblečenia.

Martin

Žilinský

Pomoc smeruje k osamelému starému otcovi, ktorý sa stará sám o vnuka po tom, čo stratil svoju
manželku. Rodina je veľmi skromná a žije naozaj v jednoduchých podmienkach. Spoločné chvíle sú pre
nich veľmi vzácne a chcú ich mať ešte veľmi veľa. Financie budú použité na nákup darčekov pre vnuka,
ktorý má veľmi rád Vianoce. Pani Miroslava zabezpečí nákup potrebných potravín, oblečenia či
drogérie.

Tomášovce

Adam a Martin sú chlapci, školáci, ktorí školu navštevujú bosí, hladní a veľmi biedne oblečení. V škole
pracujú bez vhodných školských pomôcok. Desiatu si nenosia. Toto sú deti, ktoré si skutočne zaslúžia
Banskobystrický
pomoc. Nežiadajú veľa. Oni sa nikdy nesťažujú. Potešilo by ich pekné oblečenie a školské pomôcky,
ktorými ich obdaruje pani Miroslava.

Divín

Danko je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mamina sa o neho stará sama. Aj
napriek svojmu handicapu vie Danko nádherne maľovať a s tým súvisí aj splnenie jeho sna. Obrovskú
Banskobystrický
radosť by mal z maliarskeho stojanu, plátna na ráme, štetcov a farieb, ktoré mu pani Slavomíra
podaruje.

Martin
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

190

Mgr. Tatiana
Najkrajšie veci
Oleksová Juríková si nekúpiš

191

Mgr. Tatiana
Pitoňáková

Žijeme len raz

192

Mgr. Zdenka
Valkovičová

Darček pod
stromček

193

Mgr. Zdenka
Valkovičová

194

Mgr. Zlatica
Turčeková

195

Mgr. Zlatica
Turčeková

196

Mgr. Zuzana
Begová

Vianočný zázrak

Radostné
sviatky

Vianočná
pomoc

Hojdáčik

Podporená
suma

88,00 €

200,00 €

80,00 €

200,00 €

170,00 €

100,00 €

90,00 €

Mesto

Bratislava

Batizovce

Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

Levice

Levice

Medzilaborce

Kraj

Anotácia žiadosti

Bratislavský

Obnovené bazáriky, blšáky a zóny bez peňazí spájajú komunity ľudí, ktorí cítia s planétou a menej je
pre nich viac. Zo starých kúskov nové si nájdu pod stromčekom aj pacienti po odchode z nemocnice a
ich blízki. Upcycling ich bude viesť k tvorivému zamysleniu, šetrnému prístupu k prírodným zdrojom a
vdýchnu život vecičkám, ktoré im v príbytkoch ešte poslúžia. Pracovnú terapiu spoja s výrobou
darčekov, v ktorých zanechajú kus seba. Dar bude použitý na potrebné materiály.

Prešovský

Pani Tatiana chce spríjemniť vianočný čas klientom zariadenia. Vymyslela pre nich štefanskú zábavu s
názvom Žijeme len raz. Zámerom je spojiť všetky príjemné emócie a tráviť čas spolu. Kolektív
zamestnancov pripraví kultúrny program, čím spestrí zábavu a utuží vzťahy, každý z klientov si z tohto
dňa odnesie spomienkovú kartu s fotografiami. Dar bude použitý na občerstvenie.

Nitriansky

Anička a Rozália sú klientkami zariadenia, ktoré majú nízke dôchodky a nemajú blízku rodinu, ktorá by
ich navštevovala. Obe klientky dostávali darčeky pod vianočným stromčekom, keď boli deťmi. Pani
Zdenka by im teda opäť chcela vyčariť úsmev detských čias. Dar bude použitý na oblečenie, drogériu a
papuče.

Nitriansky

Janka so svojimi súrodencami prišla o maminu, ich otec sa smútkom za blízkou osobou vysporiadava
po svojom. Rodina začína byť zadlžená. Deti to pociťujú nielen v škole, ale aj doma. Pani Zdenka by ich
chcela obdarovať teplými čižmičkami a novým oblečením. Rada by im pripravila krásny vianočný
víkend plný prekvapení, spokojnosti a úsmevov na ich tvárach.

Nitriansky

Pani Zlatka by rada potešila pani Zuzanu a jej troch synov, aby aspoň na sviatky radosti a pokoja
nemysleli na svoje trápenie. Žiaden dar im nenahradí strateného otca, ale uľahčí im neľahkú finančnú
situáciu. Pani Zuzana totiž musela opustiť zamestnanie pre časté zdravotné problémy najmladšieho
syna. Po poruche pračky rodine nedávno vybuchol aj televízor, preto by im pani Zlatka rada
zabezpečila nový a tiež potraviny k vianočnej večeri a vlastnoručne napečené vianočné pečivo.

Nitriansky

Pani Zlatka by rada pomohla pani Kristíne a jej dvom dcéram, ktoré nesú smrť svojho otca veľmi
ťažko. Žiaden dar nenahradí dievčatám milujúceho otca, ale pani Zlatka by rada vyčarovala dievčatám
úsmev na tvári s vianočným darom, o ktorom písali Ježiškovi. Dievčatá snívajú o postavičkách z
rozprávky Tlapkova patrola a o pekných rozprávkových knižkách. Pri návšteve obdarí aj pani Kristínu
hygienickými potrebami a potravinami a napečenými vianočným pečivom.

Prešovský

Špecializované zariadenie pre klientov s poruchou autistického spektra je domovom šikovných
chlapcov Stanka a Karola, ktorí toho zlého prežili už v živote veľmi veľa. Keďže to budú ich prvé
Vianoce v zariadení, pani Zuzana by ich veľmi radi obdarovali novým hojdacím kreslom, ktoré by si
našli pod vianočným stromčekom.
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No.

197

Predkladateľ

Mgr. Zuzana
Begová

198

Mgr. Zuzana
Begová

199

Mgr. Zuzana
Beregházyová

200

Mgr. Zuzana
Beregházyová

201

Mgr. Zuzana
Beregházyová

202

Miestne
združenie YMCA
Nesvady

Názov žiadosti

Naučím ťa

Peťkove hračky

Mám kde spať

Šijem krásu

Zdravý spánok

Darujme sladké
sny

Podporená
suma

60,00 €

45,00 €

200,00 €

100,00 €

160,00 €

250,00 €

Mesto

Medzilaborce

Medzilaborce

Levoča

Levoča

Levoča

Nesvady

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Marek je 15 ročný chlapec, ktorý má mladšiu sestru Zuzku a otca, ktorí ho nekonečne milujú, no jeho
výchovu napriek veľkému úsiliu a snahe doma nezvládajú, v dôsledku veľmi ťažkej formy autizmu.
Kvôli tomu nebude môcť tráviť vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. Pani Zuzana mu chce vyčariť
úsmev na tvári krásnym darčekom, hovoriacimi knihami, ktoré navyše pomôžu rozvoju jeho reči.

Prešovský

Peter je jedným z klientov zariadenia pre ľudí s autizmom, ktorý potrebuje neustálu pozornosť, z
dôvodu jeho hyperaktivity. Vďaka finančnej pomoci budú pre Petra k Vianociam zakúpené hračky k
aktívnemu využívaniu voľného času počas nepriaznivého počasia vonku, k rozvoju hrubej a jemnej
motoriky, manuálnych zručností a pozornosti. Darčekom by mu predkladatelia radi vyčarili úsmev na
tvári a novými hračkami potešili aj ostatných chlapcov zariadenia.

Prešovský

Pani Zuzana by chcela obdarovať pani Martu vianočným darčekom v podobe rozkladacieho gauča.
Marta doteraz spala v kresle, resp. na matraci a to jej spôsobovalo veľa zdravotných ťažkostí. Sama si
ho nemôže kúpiť, pretože je vo veľmi zlej finančnej situácii, do ktorej sa nedostala vlastným
pričinením, ale podlomeným zdravím, a to obmedzilo aj jej možnosti zamestnať sa.

Prešovský

Zuzana chce pani Lenke zaobstarať hmotný dar, ktorým pomáha aj druhým, šijací stroj. Ten pôvodný
sa jej totiž už veľmi často kazí. Takýmto spôsobom jej chce pomôcť zo súčasnej nie veľmi dobrej
životnej situácie, do ktorej sa dostala nie svojim zavinením. Lenka by si tak mohla pomôcť nielen v
domácnosti, ale aj úpravou šiat, vecí pre členov jej rodiny. Je to veľakrát pre ňu určitý spôsob úniku od
reality, keď má možnosť tvoriť a pomáhať iným.

Prešovský

Pani Zuzana obdaruje manželov v pokročilom veku, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Tie im
spôsobujú ťažkosti a sú väčšinu dňa nútení zotrvať v posteli, ktorá je pre nich málo komfortná a
vyhovujúca. Pani Zuzana im preto ako vianočný darček pripravila polohovateľné rošty pre ich zdravý
spánok a oddych.

Nitriansky

Nezisková organizácia obdaruje vdovu, ktorá sama vychováva svoje dve dcéry. V detskej izbe najviac
chýba poschodová posteľ, ktorej kúpa by značne zaťažila rozpočet mladej vdovy. Kúpou poschodovej
postele chcú prispieť k zmierneniu smútku, ktorý bude sprevádzať prvé Vianoce bez manžela a otca a
tak vyjadriť, že organizácii skutočne záleží na obdarovanej, ktorej statočnosť v jej životnej situácii je
obdivuhodná.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

203

Michaela
Ťapajová a
Bibiána Balážová

Daruj lásku,
úsmev a slovo a
porozumenie

Michalovský
domov seniorov

Pokojné
Vianoce
seniorom

Milan Gunár

Modrooká
princezná
Natálka

204

205

206

207

208

Miriam
Martináková

Vianočný príbeh

Miroslav Bandry

Šťastné a veselé

Miroslav Puška

Vianoce v
rodinnom kruhu

Podporená
suma

80,00 €

220,00 €

100,00 €

260,00 €

Mesto

Vitanová

Michalovce

Sobrance

Trenčín

100,00 €

Mojmírovce

180,00 €

Liptovský
Mikuláš

Kraj

Anotácia žiadosti

Žilinský

Žiaci z Gymnázia Tvrdošíne sa radi zapájajú do rôznych aktivít. Do Charity by chceli priniesť vôňu
Vianoc, čiže vôňu medovníkov, oblátok, koláčikov a občerstvenia. Vianočnú atmosféru dotvoria
hudbou. Nie je nič krajšie ako keď si viaceré generácie sadnú za jeden stôl, v dobrej nálade a s
úsmevom na tvári si spoločne zaspievajú. Financie budú využité na nákup potravín a surovín.

Košický

Michalovský domov seniorov pripraví pre svojich klientov a klientky odkázaných na pomoc druhým
štedrovečernú večeru spojenú s darovaním vianočných darčekov. Spoločné stretnutie ich naplní
pocitom, že nie sú sami, prispeje k vzájomnému zbližovaniu, navodí rodinnú atmosféru, pohodu a
pokoj počas celých vianočných sviatkov. Finančný dar bude použitý na vianočné ozdoby a darčeky pre
seniorov.

Košický

Pán Milan pracuje ako asistent učiteľa. Vďaka podpore by chcel žiačke Natálke a jej rodine vysnívať
krajšie Vianoce, aby sa potešili veciam, na ktoré im neostávajú financie. Natálku má veľmi rád a veľmi
mu na nej záleží. Verí, že rodine táto pomoc zmení ich smútok na radosť a budú tak môcť prežiť
pokojné a krásne vianočné sviatky. Rodine nakúpi potraviny a potrebné oblečenie.

Trenčiansky

Pani Miriam učí deti s mentálnym postihnutím. Z dôvodu nevyhnutnej starostlivosti o deti nemôžu byť
ich matky zamestnané a poberajú len opatrovateľský príspevok. Preto pani Miriam pripraví pre mamy
s deťmi spoločnú prípravu vianočnej kapustnice, punču, upečú vianočné koláče. Vianočnú atmosféru
budú vnímať pri spoločnom čítaní vianočných príbehov. Vlastnoručne napečenými koláčmi deti s
mentálnym postihnutím obdarujú aj 30 klientov zariadenia pre seniorov, ktorí sa počas sviatkov cítia
veľmi osamelo a často ostávajú aj počas Vianoc v zariadení. Vďaka realizácii projektu zažijú matky
pocit sebarealizácie, deti si osvoja sociálne zručnosti a seniori pookrejú. Finančný príspevok bude
použitý na nákup potravín a knižiek s vianočnými príbehmi.

Nitriansky

Pomoc poputuje do rodiny, ktorá stratila blízkeho člena pred vianočnými sviatkami. Ocitli sa v ťažkej
životnej situácii. Pán Miroslav by im chcel pomôcť zakúpením potravín a darčekov k najkrajším a
najpokojnejším sviatkom v roku. Vďaka finančnej podpore chce naplniť detskú túžbu nájsť si pod
Vianočným stromčekom niečo pekné.

Žilinský

Členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby v Liptovskom Mikuláši obdarujú balíkmi potravín tri
viacpočetné rodiny žijúce vo vylúčenej komunite. Členovia osobne nakúpia a pripravia balíčky potravín
pre každú rodinu, ktoré im odovzdajú deň pred Štedrým dňom. Vianočný darček v podobe potravín
pomôže rodinám prežiť pohodové vianočné sviatky.
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No.

209

210

Predkladateľ

Miroslava
Galádová

Miroslava
Galádová

Názov žiadosti

Šťastné očká
rodiny

Vianoce pre
každého

Podporená
suma

100,00 €

273,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Lučenec

Dar je určený pre osamelú skromnú matku s tromi deťmi a vnúčikom. Kvôli nedostatku financií
nedokáže deťom zabezpečiť všetko, čo by si priali pod stromčekom, a preto by ich rada potešila aspoň
Banskobystrický
malým hygienickým balíčkom, hračkou alebo knižkou a detským oblečením. Matka spolu s deťmi by
nemali zostať na Vianoce smutné, a preto im pani Miroslava nakúpi potrebné veci.

Lučenec

Dar je určený 21 rodinám, teda 70-tim klientom, ktorí sa ocitli v zariadení núdzového bývania, kde
našli útočisko v ťažkej životnej situácii. Jedná sa o rodiny na pokraji chudoby, rodiny s deťmi a
Banskobystrický osamelých ľudí, ktorí nemajú kde tráviť sviatočné chvíle, nakoľko nemajú dostatok finančných
prostriedkov. Pani Miroslava by im rada vyčarila úsmev na tvárach v ich ťažkej životnej situácii a
spríjemnila im najkrajšie sviatky v roku kúpou nevyhnutných potravín na štedrovečerný stôl.
Pani Miroslava pracuje v dennom stacionári pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí, väčšina sú seniori
osamelo žijúci v domácnostiach. Čas trávený v zariadení ich napĺňa, aktivity, ktoré vykonávajú im
zlepšujú úroveň samostatnosti, pozornosti a podporujú pamäť, myslenie, reč a motoriku. Preto im
pani Miroslava zorganizuje posedenie pri vianočnom stromčeku. Čas strávený v kruhu priateľov je pre
takýchto ľudí viac ako akýkoľvek dar, najmä počas Vianoc. Financie budú použité na nákup
občerstvenia.

211

Miroslava
Galíková

Nechceme byť
sami

90,00 €

Hanušovce nad
Topľou

Prešovský

212

Miroslava
Kovácsová

Úsmev na tvári

100,00 €

Nová Baňa

Pomoc je určená rodine, ktorá prišla o muža a zároveň otca dvoch detí. Sú v ťažkej životnej situácii.
Banskobystrický Kúpa oblečenia a hračiek pomôže matke aj deťom. Prvé Vianoce bez otca budú veľmi ťažké, malý dar
by im vyčaril úsmev na tvári a pomohol deťom nielen v škole.

213

Skutočné kúzlo
Miroslava Pálková
Vianoc

Krupina

Pani Miroslava sa rozhodla obdarovať pani Oľgu. Chcela by jej pomôcť v jej finančnej situácii nákupom
potravín na vianočné sviatky. Okrem odľahčenia finančného rozpočtu tak prispeje aj k psychickej
Banskobystrický
pohode a radosti počas vianočných sviatkov. Miroslava dúfa, že vďaka tomu zažijú pekné sviatočné
chvíle.

214

215

Monika Čechová

Monika Čechová

Darček pre teba

Vianoce pre
seniorov

50,00 €

80,00 €

149,00 €

Opatovce nad
Nitrou

Opatovce nad
Nitrou

Trenčiansky

Pani Monika sa rozhodla obdarovať svoju priateľku Zuzanu. Zuzana má 35 rokov, avšak veľmi ťažký
život. Rodičia ju v detstve opustili a vyrastala v detskom domove. Nie vlastnou vinou sa v poslednej
dobe ocitla v zložitej finančnej a životnej situácii. Jej rozpočet je obmedzený a niekedy nepostačuje ani
na tie základne veci, ktoré človek potrebuje. Vianočné sviatky jej spríjemní malým prekvapením v
podobe potravinovej pomoci, drogérie a malého vianočného darčeka.

Trenčiansky

Vychovávateľky a deti Centra pre deti a rodiny v Prievidzi urobia radosť seniorom v Zariadení
sociálnych služieb v Handlovej. Rozveselia starčekov a starenky vianočnými koledami, pesničkami,
obdarujú ich vlastnoručne vyrobeným darčekom a medovníkom, či koláčom. Tento dar pomôže
klientom vytvoriť nezabudnuteľne prežitý deň plný vianočnej atmosféry, ale aj integrovať seniorov do
spoločnosti mladých ľudí s cieľom nadviazať nové priateľstvá. Financie budú využité na nákup
materiálu na výrobu darčekov, kostýmov a suroviny na vianočné koláče.
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No.

216

Predkladateľ

Monika
Dlugošová

Názov žiadosti

Kúzlo Vianoc

217

Monika
Dlugošová

218

Monika
Dlugošová

Vločky šťastia

219

Monika
Dlugošová

Chlapské
Vianoce

220

Pozdrav anjelov

Monika Kubíniová Naj pomocníci

Úsmev pre
srdce

221

Natália Čopová

222

Pohladenie
Natália Haneková
srdca

Podporená
suma

40,00 €

40,00 €

150,00 €

120,00 €

120,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Pani Ivetu trpiacu závažným ochorením pozve Monika na posedenie do cukrárne. Účelom daru je
urobiť obyčajnú ľudskú radosť a dokázať pocit spolupatričnosti a súdržnosti niekomu, kto je osamelý a
v tiesni. Rada by jej venovala vitamíny, pochutiny na vianočný stôl a trvanlivé potraviny, ktoré vylepšia
jej stravu v čase Vianoc a aj nejaký čas v novom roku.

Košický

Monika chce prejaviť úctu a spolupatričnosť pani Zuzane. Pani Zuzana je dôchodkyňa. Trpí
problémami pohybového aparátu a bola odkázaná na pomoc syna, ktorý s ňou žil v spoločnej
domácnosti. Choroba a náhle úmrtie jej syna spôsobilo šok okoliu, aj nešťastnej matke. Monika vie, že
darček nenahradí jej stratu, ale verí, že prekvapenie pod stromčekom, posedenie, úprimný rozhovor a
podpora jej pomôžu. Z financií zakúpi potrebné potraviny.

Košický

Monika sa rozhodla pomôcť mladej mamičke Ivete a jej štyrom malým deťom. Po nevydarenom
manželstve ju s deťmi prichýlila svokra a pomáha jej. Táto mamička je na hranici chudoby, je snaživá ,
ale so silami na konci. Pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb jej uberie zo starostí, hračky
pre deti dotvoria čarovnú atmosféru Vianoc.

Rožňava

Košický

Vianoce pre otca Daniela a jeho dvoch synov plánuje vylepšiť Monika. Daniel sa sám stará o dvoch
maloletých synov. Matka rodinu opustila a žije s novým partnerom. Otec sa snaží, ako vie, ale situácia
je náročná. Aby mala rodina pekné Vianoce, Monika chce zakúpiť drobné darčeky a školské potreby
pre deti, tiež hygienické potreby a potraviny.

Brezno

Pani Monika sa rozhodla pomôcť chlapcovi, ktorý ma viacnásobné zdravotné postihnutie a žije sám so
svojou matkou, ktorá ho opatruje. Darovaním predmetov, ako sú nepremokavé plachty, umývateľný
Banskobystrický
vankúš a paplón, im chce poskytnúť pomoc, ktorá im spríjemní nielen vianočné chvíle, ale bude im
pomáhať aj pri každodennom prekonávaní prekážok pri opatere a spokojnosti chlapca.

Rožňava

Rožňava

Rožňava

150,00 €

Spišská Nová Ves Košický

Tadeáško, aj keď je často hospitalizovaný, je malý bojovník. Natália by mu rada pomohla a uľahčila
zdolávať jeho prekážky. Čisté prostredie bez vírusov, baktérii, ľahšie dýchanie, znamenajú pre malého
viac pokojných a krásnych nocí. Napečením vianočného pečiva pre celú rodinku Tadeáška odľahčí
náročnú starostlivosť oboch rodičov a prinesie s vôňou perníčkov, koláčikov kúsok sviatočnej pohody,
pokoja pod vianočný stromček. Financie využije na kúpu čističky vzduchu.

30,00 €

Bánovce nad
Bebravou - Dolné Trenčiansky
Ozorovce

Natália chce obdariť mladú ženu s rôznym postihnutím drobnými darčekmi pre chvíle oddychu,
kreativity, rozvoja a odpútanie od nutkavých myšlienok na sebapoškodzovanie. Spolu budú tráviť
predvianočný čas tvorením ozdôb, čítaním si z darovanej knihy a prechádzkami. Financie budú využité
na nákup kreatívnych potrieb a knihy.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

223

V znamení lásky
Natália Haneková
a nádeje

224

Vôňa
Natália Haneková vianočného
pečiva

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

30,00 €

Bánovce nad
Bebravou - Dolné Trenčiansky
Ozorovce

Študentka Natália obdaruje mladého muža s rôznym postihnutím, ktorý prišiel o svojho otca. Keďže
má ťažkosti s rukami, chce mu podarovať stavebnicu, aby si prsty mohol precvičovať činnosťou, ktorú
má rád, a ktorá ho aj napĺňa. Táto aktivita mu dá tiež možnosť vyjadriť sa, keďže to nedokáže
dostatočne slovami.

40,00 €

Bánovce nad
Bebravou - Dolné Trenčiansky
Ozorovce

Natália obdaruje materiálom a pomôckami na pečenie klientov domova sociálnych služieb. Bude s
nimi piecť vianočné pečivo, učiť ich slávnostne prestrieť stôl, učiť ich spolupracovať. Pri činnosti budú
rozvíjať svoje pracovné zručnosti, aj estetické cítenie. Takto si spolu vytvoria prijemnú vianočnú
atmosféru.

225

Natália Topoľská

Vianočná
atmosféra

150,00 €

Prievidza

Trenčiansky

Natália chce obdarovať klientov útulku, dospelých aj deti, zabezpečením potravín a materiálu na
výrobu vianočných ozdôb. Klienti spoločne pred vianočnými sviatkami napečú koláčiky, vyrobia
ozdoby a vyzdobia si priestory zariadenia, v ktorom žijú, pripravia Štedrú večeru a stolovanie.
Spoločne zasadnú k slávnostnému stolu a budú tak mať možnosť prežiť tradičné vianočné sviatky
naplnené pokojom, štedrosťou a spolupatričnosťou.

226

Nikola Jedličková

Športom proti
cukrovke

50,00 €

Nitra

Nitriansky

Pani Nikola sa rozhodla pomôcť dcérke jej známych zakúpením športových potrieb. Tieto športové
pomôcky pomôžu pri znižovaní hladiny cukru, ktorá býva kolísavá a spôsobuje dievčatku ťažkosti.
Pomôcky sú zároveň aj jej želaním, preto ju veľmi potešia a rozžiaria vianočné dni.

Košický

Nikola sa rozhodla pomôcť pani Jane aj jej rodine. S Jankou sa zoznámila na akciách, ktoré organizuje
v rámci občianskeho združenia pre rodiny v núdzi. Janka prišla o manžela a zostala sama s dcérou,
ktorá otehotnela avšak jej partner ju opustil. Janka sa teda stará o dcéru aj o vnučku. Pokazila sa im
chladnička a nemajú financie na zaobstaranie novej. Pani Nikola im zabezpečí chladničku, aby si mali
kde uskladňovať potraviny.

Nitriansky

Viaceré klientky zariadenia sociálnych služieb s mentálnym a psychickým postihnutím nemajú
žiadnych príbuzných ani rodinu, ktorá by ich potešila. Občianske združenie Belasý motýľ im počas
vianočných dní spríjemní pobyt v zariadení návštevou detí zo základnej školy. Spoločne s klientkami
budú vyrábať vianočné ozdoby a darčeky. To nielen pomôže klientkám vytvoriť nezabudnuteľne
prežitý deň plný vianočnej atmosféry, ale aj z časti integrovať klientky do spoločnosti mladých ľudí s
cieľom nadviazať nové priateľstvá. Financie budú využité na nákup kreatívneho materiálu.

Prešovský

Dobrovoľníci občianskeho združenia ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" by radi pomohli ťažko skúšanej rodine
s chorou dcérou Aničkou. Starostlivosť o ňu si vyžaduje nemalé peniaze, čo sa rodine darí zvládať s
veľkou ťažkosťou. Rodičia sú vyčerpaní. Týmto darom by im chceli dopriať pocit bezstarostných dní
aspoň počas Vianoc za plným stolom a pri stromčeku, pod ktorým budú darčeky.

227

Nikola Sabolová

Vianočný sen

228

Občianske
združenie
BELASÝ MOTÝĽ

Spoločne
tvoríme

229

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

Vianoce porazia
aj chorobu

200,00 €

Košice

150,00 €

Ľudovítová

100,00 €

Šarišské
Bohdanovce
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No.

230

Predkladateľ

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

Názov žiadosti

Baškine Vianoce

231

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

Knihomoľský
vianočný
večierok

232

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

Láska vyhrá na
Vianoce

233

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

234

Občianske
združenie Dobré
srdce - Good
Heart

235

Občianske
združenie Džatky
pre všetko

Teplo domova

Srdce domova

Krajšie Vianoce

Podporená
suma

100,00 €

Mesto

Šarišské
Bohdanovce

300,00 €

Šarišské
Bohdanovce

100,00 €

Šarišské
Bohdanovce

200,00 €

Šarišské
Bohdanovce

210,00 €

320,00 €

Košice

Plaveč

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Dobrovoľníci OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" by radi uľahčili obdobie Vianoc rodine, ktorá sa
dennodenne stará o ťažko chorú dcéru. Život sa s nimi nemaznal a týmto darom im chcú pomôcť
aspoň počas vianočných dní. Vianočne sviatky im chcú spríjemniť malým prekvapením v podobne
potravinovej pomoci a nákupom menších drobností.

Prešovský

Dobrovoľníci OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" by radi ukázali čaro Vianoc deťom, ktoré pravidelne počas
roka navštevujú knižný klub a podieľajú sa na jeho činnosti. Tieto deti vianočným sviatkom
neprikladajú osobitný dôraz, pretože nepoznajú ich význam. Rodičia im z finančných dôvodov
nedokážu zabezpečiť iné jedlo než v bežný deň, či darčeky. Sú to ale deti a zaslúžia si stáť pred
vianočným stromčekom, ktorý si sami ozdobili, spievať koledy, poriadne sa najesť výnimočných
vianočných jedál a nájsť si pod vianočným stromčekom darček. Financie budú využité na nákup
materiálu na výrobu dekorácií, potravín a drobné darčeky.

Prešovský

Dobrovoľníci OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" by radi spravili Vianoce krajšími malému Marekovi, jeho
rodičom a sestričke. Dennodenne sa stretávajú s problémami tejto rodiny starajúcej sa o chorého
človeka. Potrebujú už oddych od každodenných starostí a problémov. Potrebujú pocítiť, že život vie
byť aj krásny, príjemný, či ľahký. Z financií nakúpia potrebné potraviny, drogériu a drobné darčeky.

Prešovský

Dobrovoľníci OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" by radi pomohli Simonke a jej rodine stráviť Vianoce a
nasledujúce dni v teplúčku a za plným stolom. Ide o mnohopočetnú rodinu, kde je všetka ťarcha
starostlivosti na pleciach matky a Simonky. Odbremenia ich tak aspoň na pár dní od starostí. Financie
budú využité na nákup potravín a dreva.

Košický

Občianske združenie Dobré srdce - Good Heart chce obdarovať osamelú mamičku Moniku a jej štyri
malé detičky. Rodina trpí nedostatkom, lebo mama kvôli vážnym zdravotným problémom nemôže už
ďalej chodiť do zamestnania. Pre nedostatok peňazí sa musia presťahovať do lacnejšieho podnájmu,
ktorý nie je zariadený. Na Vianoce sa rodina stretne pri stromčeku. Aby mamka a deti nesedeli na zemi
a mali aj miesto na spánok, darom pre nich bude rozkladacia pohovka.

Prešovský

Zámerom občianskeho združenia Džatky pre všetko je skrášliť vianočné sviatky dvom mladým
súrodencom z obce. Samuel, šikovný futbalista, a jeho sestra to síce nemajú v živote ľahké, avšak sú
skromní a vedia si vážiť aj to málo, čo oproti svojim rovesníkom majú. Dary, ktoré im budú odovzdané
presne na Štedrý deň im skrášlia vianočné sviatky. Financie budú využité na nákup športových potrieb
a mobilu.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

236

Vianoce pre
Občianske
našich
združenie EDELIN
najstarších

237

Občianske
združenie
EDUJOY

238

239

240

Občianske
združenie
EDUJOY

Občianske
združenie
ESTHER

Občianske
združenie Kultúra

Potešíme
slovom a
piesňou

Vianoce pre
každého

Dom, ktorý
spája

Matej a starká v
bazéne

Podporená
suma

300,00 €

100,00 €

250,00 €

345,00 €

100,00 €

Mesto

Odorín

Martin

Martin

Hlohovec

Rajecké Teplice

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Občianske združenie EDELIN chce obohatiť každodenný stereotypný život seniorov obce Odorín v
čase Vianoc. Tohtoročným snom je spojiť dve generácie a pripomenúť deťom, aby nielen oni čakali, že
budú obdarované, ale i oni vedia obdarovať. V obci žije približne 30 osamelých dôchodcov, ktorým deti
spríjemnia Vianoce návštevou u nich doma spojenou s odovzdaním darčeka. Seniorov obdarujú
medovníkmi, zavinšujú, zaspievajú a odovzdajú darček - nerezový obedár.

Žilinský

Projekt Potešíme slovom a piesňou je určený seniorom, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb
Benetrix v Priekope. Študenti z dramatického krúžku Divadelné krôčiky im v predvianočnom období
zahrajú divadelné predstavenie doprevádzané hrou na hudobné nástroje a tancom. Po predstavení
obdarujú klientov pripravenými kozmetickými balíčkami. Súčasťou predstavení bude aj občerstvenie s
pripravenými vianočnými koláčikmi a medovníkmi. Z financií bude zakúpená kozmetika do balíčkov.

Žilinský

Pomoc je určená pre sociálne znevýhodnených ľudí bez domova, ktorí žijú vo verejnom kempe Priestor pre život. Pre príjemnejšie strávenie vianočných sviatkov ich dobrovoľníci spolu so žiakmi
základnej školy obdarujú kozmetickými balíčkami, školskými potrebami a jedlom, aby aj oni mohli na
chvíľu zabudnúť na ľahostajnosť okolitého sveta a spríjemniť si vianočné sviatky. Spoločne strávia čas
na vianočných trhoch, kde pre nich pripravia zaujímavý program, zatancujú a zaspievajú vianočné
koledy a pohostia medovníkmi a vianočnými koláčikmi.

Trnavský

Občianske združenie ESTHER chce vyčariť úsmev na tvári deťom, ktoré strávia možno prvé pohodové
vianočné sviatky u nich v zariadení. Zamestnanci spolu s mamičkami vytvoria zoznam darčekov, ktoré
budú neskôr nakúpené, keďže mamičky nemajú dostatok finančných prostriedkov na nakúpenie
darčekov pre ich deti. Aktívnym rozvojom myslenia detí a zabezpečením základných edukatívnych
potrieb sa prispeje k novému mysleniu a tým aj štartu do nového života. Dar bude použitý na drobné
darčeky a edukatívne potreby.

Žilinský

Občianske združenie Kultúra chce pomôcť starkej, ktorá sa po smrti manžela sama stará o
školopovinného vnuka. Mama o výchovu svojho syna nejaví záujem, ani neprispieva na chlapcove
potreby. Starká stále pracuje ako krajčírka a preto má bolesti chrbta. Združenie by chcelo pomôcť
starkej a vnukovi darovaním vstupeniek do wellness a bazénov, čo by starkej pomohlo na boľavý
chrbát a vnukovi umožnilo zrelaxovať sa v bazéne. Finančný príspevok bude použitý na wellness
vstupenky, encyklopédiu pre vnuka a knižku pre starkú.
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No.

241

Predkladateľ

Občianske
združenie Kultúra

Názov žiadosti

Úsmev pre
Alenu II.

242

Občianske
združenie
LIANKOVO

243

Občianske
združenie
LIANKOVO

244

Občianske
združenie
Margarétka
Lovinobaňa

Vianoce v
Margarétke

245

Občianske
združenie
Odyseus

Zahrejme spolu
tých, čo to
potrebujú

Milé Vianoce

Prekvapenie na
Vianoce

Podporená
suma

100,00 €

120,00 €

200,00 €

50,00 €

350,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Žilinský

Mama piatich detí sa ocitla sama s najmladším synom a bojuje o svoje ďalšie štyri deti, ktoré boli
dočasne zverené otcovi. Matka bola nútená istú dobu žiť v domove sociálnych služieb niekoľko
desiatok kilometrov od svojich ostatných detí. V tomto čase si však našla prácu a dočasne žije v
starom dome po svojich rodičoch v blízkosti svojich detí. Občianske združenie Kultúra by rado
pomohlo pani Alene darovaním vstupeniek do wellness, aby si aj ona oddýchla a oblečením a knihami
pre deti.

Prešovský

Pani Marta ostala sama s dvomi chlapcami. Manžel ju týral a preto sa rozhodla požiadať o rozvod a
odísť. Ostala takmer na ulici. Stálu prácu si nemôže nájsť, pretože ako dôsledok týrania má zdravotné
problémy, ktoré sú natoľko vážne, že ju uznali plne invalidnou. Žijú veľmi skromne, pretože výška
invalidného dôchodku je nepostačujúca na splatenie nájmu, zaobstaranie nevyhnutných potravín či
šatstva. Občianske združenie Liankovo ju preto obdaruje potravinami a drobnými darčekmi, ktoré
budú pre túto rodinu odkazom spolupatričnosti v ich zložitom životnom príbehu.

Levoča

Prešovský

Občianske združenie LIANKOVO podporí mladú rodinu, ktorá sa v dôsledku veľmi vypätej a ťažkej
životnej situácie ocitla skoro na ulici a musela začínať od samého začiatku z ničoho. V súčasnosti žije v
podnájme s dvomi dvojičkami, no ich finančná situácia je veľmi komplikovaná. Preto sa predstavitelia
združenia rozhodli pomôcť im kúpou kombinovaného sporáka, aby táto rodina mala ako pripraviť
nielen pokrmy na štedrovečerný stôl, ale kedykoľvek počas roka a tým im zlepšila ich životnú situáciu.

Lovinobaňa

Občianske združenie Margarétka Lovinobaňa dlhodobo pôsobí v obci a vo voľnočasovom centre
pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Niektoré deti žijú doma bez vody a elektriny
Banskobystrický a aj Vianoce budú v rodinách skromné. Pre tieto deti pracovníci organizácie zorganizujú tvorivé dielne,
pečenie koláčikov a vianočný večierok. Finančný príspevok použijú na kúpu potravín na pečenie a
vianočný večierok.

Rajecké Teplice

Levoča

Bratislava

Bratislavský

Ľudia, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise žijú často „tu a teraz“ a stretávajú sa
s veľkou diskrimináciou, ktorá im znižuje prístup k rôznym službám. OZ Odyseus obdaruje ohrozené
komunity teplým oblečením či ovocím plným vitamínov, prinesie sviatočný čas aj tam, kde zvyčajne
chýba. Darované oblečenie a ovocie zároveň napomôže klientom a klientkám bez domova preklenúť
zimné obdobie, ktoré sa na ulici zvláda ťažko.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

246

Občianske
združenie Prima

Vianoce pre
každého

247

Občianske
Moje prvé
združenie Senior
Vianoce
pri Domove Márie

248

Občianske
Spolu to
združenie Senior
zvládneme
pri Domove Márie

249

Občianske
združenie STOPA
Slovensko

250

Občianske
Vianoce pre ľudí
združenie Žilinský
bez domova
štart

251

PaedDr. Jana
Jedlo a
Štempelová, Mgr.
oblečenie nad
Katarína
zlato
Markotánová

Vianoce ľudí bez
domova

Podporená
suma

250,00 €

91,00 €

188,00 €

180,00 €

220,00 €

180,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti
Na Vianoce si nikto nezaslúži byť sám a na ulici. Občianske združenie Prima pomáha svojim klientom v
uliciach Bratislavy už 21 rokov aj počas sviatkov. Vianočný večer v kontaktnom centre je krásnou
tradíciou, ktorú sa snaží udržiavať hŕstka ľudí, ktorí veria v myšlienku Vianoc a toho, že Vianoce sú
najmä o tom, aby ste boli s niekým, kto vás prijíma takého aký ste. Ľudia na okraji spoločnosti, ktorí sa
ocitli v sociálnej núdzi, bez rodiny a bez detí, si rovnako zaslúžia to teplo, ktoré človek zažíva s
blízkymi pri vianočnom stromčeku a teplom výdatnom jedle. Finančný dar bude použitý na nákup
trvanlivých potravín a hygienických potrieb.

Bratislava

Bratislavský

Banská Štiavnica

Zámerom príbehu Moje prvé Vianoce je urobiť radosť pánovi Igorovi, ktorý prišiel s nápadom prispieť
drevenou vianočnou výzdobou do spoločného domu. Budú to pre neho prvé Vianoce v novom
Banskobystrický prostredí. Práca v dielni mu pomaly pomáha udomácniť sa a cítiť sa potrebným, čo sa mu v
predchádzajúcom zariadení nepodarilo. Preto práve jeho vlastné nápady a chvíle strávené pri ich
realizácii prispejú k pocitu istoty, ktorú tak potrebuje. Dar bude použitý na potrebné náradie a farby.

Banská Štiavnica

Tieto Vianoce budú pre pána Jozefa s jeho rodinou prvé a možno aj posledné spoločne strávené
sviatky. Vďaka združeniu Senior pri Domove Márie všetci spolu ako rodina zasadnú k sviatočne
Banskobystrický prestretému stolu a strávia Vianoce v príjemnom prostredí. Pán Jozef vážne ochorel a mnoho času
trávi v nemocnici. O to viac je spoločný čas trávený s rodinou dôležitejší. Dar bude použitý na náklady
spojené s pobytom, cestovným a drobné darčeky.

Bratislavský

Občianske združenie Stopa Slovensko sa venuje ľuďom v extrémnom sociálnom vylúčení. Prespávajú
vonku na ulici, v garážach, opustených chatkách. Na Vianoce chce združenie obdarovať ľudí bez
domova praktickými darčekmi, stráviť s nimi čas v rozhovore o ich pocitoch, túžbach a potrebách.
Budú počúvať ich príbehy bytia. Vďaka finančnému príspevku zabezpečia klientom a klientkám ovocie,
vitamíny a potrebné oblečenie.

Žilina

Žilinský

Občianske združenie Žilinský štart pomôže 65 ľuďom bez domova, ktorí nepoznajú pocit domova.
Mnohí z nich majú narušené vzťahy s rodinami, niektorí nemajú nikoho. Prípravou štedrej večere a
malým darčekom priblížia ľuďom v ťažkej životnej situácii čaro Vianoc. Každý človek si zaslúži pomoc a
je potrebné dať šancu na zmenu doterajšieho života aj tým, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
Finančný dar bude použitý na nákup potravín potrebných na vianočnú večeru a balíčky pre klientov.

Žarnovica

Hlavným cieľom projektu je spraviť radosť trom súrodencom, ktorých rodinné podmienky na živobytie
sú na nízkej úrovni. Vyrastajú len s maminou, ktorá sa zároveň stará aj o svoju chorú mamu. Situáciu
Banskobystrický komplikuje aj to, že najmladší syn trpí zdravotným postihnutím. Pani Jana s pani Katkou by chceli tejto
rodine dopriať štedré Vianoce, stôl plný dobrôt a pekné darčeky. Dar bude použitý na oblečenie a
potraviny.

Bratislava
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No.

252

253

Predkladateľ

PaedDr. Katarína
Tomulcová

PaedDr. Katarína
Tomulcová

Názov žiadosti

Jednoduché
Vianoce

Keď nemôžeme
darovať zdravie

Podporená
suma

130,00 €

145,00 €

Mesto

Námestovo

Námestovo

Kraj

Anotácia žiadosti

Žilinský

Pani Katarína by rada zorganizovala vianočný deň pre klientky domova sociálnych služieb. Spoločne s
klientkami a žiačkami strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove napečú a ozdobia
medovníky a vyrobia vianočné dekorácie. Účelom daru bude pripraviť pre tieto ženy jednoduché
Vianoce tak, aby sa z nich tešili napriek ich ochoreniu a aby pripravili krásny vianočný deň rešpektujúc
to, že aj ľudia s mentálnym postihnutím sú súčasťou nášho života. Finančný dar bude použitý na nákup
surovín na pečenie a výrobu dekorácií.

Žilinský

Pani Katarína spolu so synom by radi pomohli synovmu kamarátovi Máriovi, chlapcovi trpiacemu
nevyliečiteľnou chorobou - spinálnou atrofiou svalstva. Potrebuje celodennú opateru, ktorú mu
poskytuje mama. Finančný príspevok bude použitý na nákup dezinfekčných prostriedkov,
zdravotníckeho materiálu a výživových doplnkov, ktoré Mário nevyhnutne potrebuje pre naplnenie
základných ľudských potrieb.

254

Paulína Streicher

Splnený sen

50,00 €

Hajná Nová Ves

Nitriansky

Paulína obdaruje kreatívnymi pomôckami mladú ženu, ktorá aj napriek svojmu ťažkému postihnutiu
verí v sny. Práve tvorenie z rôznych materiálov ju robí šťastnou, cíti sa pri tom užitočne a akceptovane.
Vytvoria si spoločne vianočné ozdoby do izby a obdarujú kamarátov. Dar bude použitý na sady
kreatívnych potrieb.

255

Paulína Streicher

Srdce v dlani

50,00 €

Hajná Nová Ves

Nitriansky

Paulína chce obdarovať mladú sirotu s mentálnym postihnutím zo skromnejších pomerov. Venovať jej
chce hygienické potreby, fén na vlasy, osušku a uterák. Bude ju zároveň učiť, ako sa o seba starať, čím
jej splní sen byť čistou a voňavou.

Paulína Streicher

Všade samé
hviezdy

Hajná Nová Ves

Nitriansky

Dobrovoľníčka Paulína sa rozhodla pomôcť mladému mužovi s rôznymi postihnutiami a zmeniť jeho
nutkavé myšlienky pomocou interaktívnych, poučných, zážitkových hier a kníh o vesmíre. Bude si tak
môcť rozvíjať svoje myslenie, učiť sa spolupracovať s kamarátmi, trénovať úchop prstov, nacvičovať
čítanie a slovnú zásobu.

Zvolen

Útulok Nádej vo Zvolene je zariadením sociálnych služieb, ktoré poskytuje ľuďom v zlej životnej
situácii. Sú bez domova a tak nemajú často krát zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie
základných životných potrieb. Snahou sociálneho pracovníka je pripraviť pre klientov a klientky útulku
Banskobystrický
vianočnú a silvestrovskú večeru, aby im pomohol prežiť pocit celkom normálnych Vianoc. Finančné
prostriedky použije na nákup potravín pre prípravu spoločnej večere a veci osobnej potreby pre
klientov a klientky.

256

257

Peter Zátroch

Spoločné
Vianoce 2019

50,00 €

150,00 €
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No.

258

259

260

Predkladateľ

PhDr. Adriana
Fontányová

PhDr. Adriana
Fontányová

PhDr. Adriana
Fontányová

Názov žiadosti

Chorá mamička

Ja a moje deti

Svoje deti
milujem

261

PhDr. Jana
Kováčiková

Teplo v kruhu
rodiny

262

PhDr. Jana
Kováčiková

Vianoce v teplej
postieľke

263

PhDr. Marcela
Václavková
Balíček
Konrádová, MBA, nevyhnutnosti
cert. Mgmt.

Podporená
suma

250,00 €

220,00 €

100,00 €

250,00 €

140,00 €

50,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Žilinský

Finančná pomoc od pani Adriany je určená pre chorú matku a jej štyri deti, ktoré sú polosiroty a z
dôvodu, že otec detí nebol dostatočne sociálne činný, nemajú nárok na sirotský ani vdovský
dôchodok. Matka sa z dôvodu silnej reumy nie je schopná zamestnať a momentálne žijú len z jej PN a
rodinných prídavkov, čo nepostačuje ani na nájom. V rodine chýbajú základné potraviny, oblečenie,
obuv, lieky, obliečky na periny, hygienické potreby. Pani Adriana zabezpečí nákup základných potrieb,
ktoré v rodine chýbajú.

Žilinský

Pomoc je určená matke a jej štyrom deťom, ktorým nové bývanie v prenajatom byte dáva pocit
nového začiatku. Finančná situácie je však popri platení nájmu veľmi náročná a tak často neostáva na
všetko potrebné. Napriek tomu to chce rodina skúsiť a opäť začať žiť, lebo roky v krízových centrách
boli pre nich veľmi smutné. Pani Adriana chce zabezpečiť rodine základné potreby pre
plnohodnotnejší život v podobe potravín, kuchynských potrieb a oblečenia.

Martin

Žilinský

Pomoc je určená pre osudom stíhanú mamičku Nikolu, ktorá už prišla o 2 bábätká. Druhé dvojičky
zabojovali a aj napriek nízkej váhe obe prežili a robia radosť svojej mamine. Tá z nedostatku jedla a
stresu má na žalúdku vredy. Pravidelná strava by jej pomohla zlepšiť zdravotný stav, žiaľ, väčšia časť
peňazí jej pokrýva nájom a stravu pre deti. Pani Adriana by jej rada nakúpila potrebné potraviny,
plienky a oblečenie.

Vidiná

Pani Jana bude pomáhať mnohopočetnej rodine, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii.
Matka sa sama stará o deti a po zaplatení všetkých výdavkov potrebných na zabezpečenie strechy nad
Banskobystrický hlavou jej neostanú financie na kúpu stravy a ošatenia. Preto sa darkyňa rozhodla pomôcť tejto rodine
zabezpečením stravy na sviatky, kúpou ošatenia a drobností, ktoré by deti potešili a pomohli im prežiť
radostné sviatky.

Vidiná

Pani Jana sa rozhodla pomôcť rodine v ktorej 27-ročnému otcovi maloletých detí zlyhali obličky a v
dôsledku choroby stráca zrak aj sluch. Z finančných dôvodov mu nie je možné zabezpečiť potrebnú
Banskobystrický
liečbu. Rodina je v sociálnej núdzi, nemajú postele a žijú v skromných podmienkach. Preto sa darkyňa
rozhodla rodine spríjemniť sviatky v tejto ťažkej situácii zakúpením lôžka a tiež kúpou potravín.

Zvolen

Pani Marcela by rada pomohla Michalovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého stav si vyžaduje
24-hodinovú starostlivosť a asistenciu. V rodina Michala je nedostatok finančných prostriedkov, preto
Banskobystrický
by im pani Marcela chcela pomôcť zakúpením nevyhnutných hygienických potrieb pre Michala a
spoločným priateľským stretnutím s napečenými koláčmi.

Martin

Martin
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

264

PhDr. Marek
Koltáš

Sporák mi
pomôže

200,00 €

Rožňava

Košický

Terénni sociálni pracovníci odovzdajú dôchodkyni a jej ťažko zdravotne postihnutému synovi, o
ktorého sa stará, elektrický sporák. Finančná situácia a slabé sociálne podmienky im nedovoľujú
zakúpiť si sporák, resp. zariadenie kde by vedeli bezproblémovo pripravovať jedlo - varenú stravu a tak
ich bezpochyby poteší tento dar, pretože si konečne budú môcť uvariť teplú štedrovečernú stravu a
urobiť si tak ozajstné Vianoce, ku ktorým patrí aj kapustnica.

265

PhDr. Miriam
Mokošová

Vyčarujme
úsmev

210,00 €

Bziny

Žilinský

Pani Miriam chce pomôcť dvom rodinám. Obe rodiny sú v ťažkej situácii. Vianočný nákup potravín a
malé darčeky ich určite potešia, ale hlavne pocítia, že sú ľudia, ktorým na nich záleží a chcú im v
najkrajšom období v roku vyčarovať úsmev na tvári.

266

PhDr. Soňa
Hlaváčová, PhD.

Vianočné
prekvapenie

Košice - Šaca

Košický

Pani Soňa by rada potešila rodinu darčekmi a potravinami na vianočný stôl. Chce, aby deti prežili
vianočné sviatky v kruhu svojich rodičov a súrodencov s pekne prestretým vianočným stolom a
očakávaním, aké prekvapenie sa ukrýva pod stromčekom. Dar bude použitý na korčule, športové
potreby a potraviny.

Zvolen

Občianske združenie Prístav nádeje chce prostredníctvom príbehu Vianočné balíčky pomôcť rodinám,
ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi a/alebo majú člena so zdravotným
znevýhodnením. Balíčkom potravín dlhodobej spotreby im uľahčia prežitie nadchádzajúcich
Banskobystrický
vianočných sviatkov. Vďaka potravinám si sami dokážu pripraviť štedré Vianoce. Predsedníctvo a
dobrovoľníci Prístavu – ľudia so zdravotným znevýhodnením, týmto obdarovaným napečú koláčiky,
odovzdajú im ošatenie a hračky, ktoré budú súčasťou vianočného balíčka.

267

268

269

Prístav nádeje,
občianske
združenie

Prúty, občianske
združenie

Róbert Grundza

Vianočné
balíčky

Aby bol plný
stôl

Mama, ľúb ma

80,00 €

180,00 €

175,00 €

40,00 €

Občianske združenie Prúty chce tento rok pomôcť viacerým rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej
sociálnej situácii. Zabezpečí, aby aj napriek tomu mali šťastné Vianoce a to, čo k nim patrí. Plný stôl a
pohodu bez toho aby museli rozmýšľať, čo bude zajtra. Okrem nákupu potravín pomôže s varením a
upratovaním, napečú všetky koláče, aby darovali rodinám aj čas na samých seba. Občianske združenie
Prúty nezabúda ani na najmenších, preto každému dieťaťu kúpi nejakú maličkosť pod stromček.

Humenné

Prešovský

Jelšava

Karinka je dieťa vyrastajúce bez matky v Centre pre deti a rodiny. Matka je alkoholička, ale napriek
tomu ju Karinka má rada a vyhľadáva s ňou kontakt. Karina teraz najviac potrebuje pocit istoty a
Banskobystrický
prijatia. Pán Robert by jej rád spoločne stráveným časom dal pocítiť atmosféru rodiny. Dar bude
použitý na obuv a drobný darček.
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Romi futbalový
bojovník

270

Róbert Grundza

271

Rodina Gregorová Štedrá večera
a ľudia okolo nej
pre druhých

272

Rozália
Kaščáková

273

274

275

Sabina
Barantalová

Sabina
Barantalová

Sabina
Barantalová

Nádej zomiera
posledná

Pokojné
Vianoce

Radostné
Vianoce

Vianočné
želanie

Podporená
suma

30,00 €

100,00 €

200,00 €

170,00 €

50,00 €

50,00 €

Mesto

Jelšava

Martin

Brezovica

Nitra

Nitra

Nitra

Kraj

Anotácia žiadosti

Pán Róbert by rád spríjemnil Vianoce chlapčekovi, ktorý je umiestnený v Centre pre deti a rodiny.
Roman podstúpil náročnú operáciu kĺbov, rodina sa o neho nezaujíma. Chlapec hrá futbal. Šport mu
Banskobystrický dodáva sebavedomie a pomáha kompenzovať chorobu, pričom ide o fyzickú aktivitu, pri ktorej si
zlepšuje telesnú kondíciu a aj psychickú pohodu. Šport mu taktiež pomáha lámať bariéry a upevňovať
vzťahy. Dar bude použitý na športové potreby.

Žilinský

Pani Katarína by rada so svojou rodinou a známymi svojpomocne pripravila štedrú večeru pre ľudí bez
domova, ktorí nemôžu zažiť vianočné sviatky doma. Štedrú večeru vydajú v Dome charity sv. Vincenta
v Žiline a balíčky spolu s pracovníkmi charity vydajú v teréne pre ľudí, ktorí nemôžu prísť do zariadenia.
Finančný príspevok použijú na nákup potravín k štedrej večeri a balíčky pre ľudí bez domova.

Prešovský

Pomoc je určená rodine, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácií. Rakovina ich syna zasiahla celú
rodinu, ktorá aj predtým bola ťažko skúšaná. Rodina si uvedomuje, že vianočné sviatky sa blížia a oni
svojím deťom svojpomocne nedokážu pripraviť Vianoce, po akých túžia. Potrebujú zakúpiť potraviny,
ktoré im zabezpečia štedrosť vianočného stola, zimné ošatenie a obuv.

Nitriansky

Pani Sabina by rada pomohla pani Etelke, obetavej a veľmi láskavej žene, starej mame, ktorá sa celý
život stará o svojho vnuka. Ten trpí svalovou dystrofiou a je ťažký histaminik. V súčasnosti sa pohybuje
za pomoci invalidného vozíka. Vzhľadom k jeho diagnózam vyžaduje špeciálnu opateru a tiež stravu.
Pani Sabina by im chcela spríjemniť vianočné obdobie a hlavne odľahčiť finančný rozpočet, ktorý je
veľmi nízky, nákupom hygienických potrieb a potravín.

Nitriansky

Pani Sabina chce obdarovať pani Máriu, niekoľko rokov žijúcu v zariadení sociálnych služieb, ktorej
nízky príjem nie je dostačujúci na pokrytie základných životných potrieb. Seniorka je už niekoľko rokov
pripútaná na invalidný vozík. Je to veľmi milá a láskavá osôbka, ktorá sa veľmi rada parádi. Nikdy
nemala svoju vlastnú rodinu, preto sa cíti veľmi osamelá. Darček vo forme kozmetického balíčka,
drobnej bižutérie a pekného svetríka jej určite pozdvihne náladu a vnesie do jej samoty trochu radosti.

Nitriansky

Pani Sabina chce obdarovať pani Katku niekoľko rokov žijúcu v zariadení sociálnych služieb, ktorej
nízky príjem nie je dostačujúci na pokrytie základných životných potrieb. Jej životný osud nebol veľmi
štedrý. Po tom, ako jej bola zistená psychiatrická diagnóza, jej boli odobrané deti a jej psychický stav
sa neustále zhoršoval až natoľko, že ju pripútal k lôžku, kde je doteraz. V súčasnosti je na mentálnej
úrovni 5 až 10 ročného dieťaťa a jej zmyslom v živote je počúvanie hudby, rozprávok a prezeranie si
knižiek. V zariadení ju nikto nenavštevuje. Darčeky vo forme rozprávkovej knižky, rádia a mäkkého
vankúša ju určite potešia.
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No.

276

277

278

279

280

281

Predkladateľ

Názov žiadosti

Silvia Plišková

Hrajme sa spolu

Silvia Sihelská

Čarovné
Vianoce

Silvia Sihelská

Kúzelné
Vianoce

Silvia Sihelská

Silvia Sihelská

Simona
Bendíková

Pohladkanie
anjelika

Žiarivé Vianoce

Vianočná
Akadémia

Podporená
suma

150,00 €

100,00 €

100,00 €

50,00 €

100,00 €

202,00 €

Mesto

Kremnica

Kraj

Anotácia žiadosti

Pani Silvia, ktorá učí deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, by im rada spestrila vianočné chvíle
darčekmi, ktoré si nájdu pod stromčekom počas školskej besiedky. Do školy pozvú aj rodičov detí a
Banskobystrický pripravia pre nich spoločné hranie sa. Rodiny tak zažijú atmosféru pravých rodinných vianočných
sviatkov, ktoré rodiny trávia spoločným časom a hraním sa. Finančný príspevok bude použitý na nákup
spoločenských hier.

Košický

Silvia poteší pani Moniku, ktorá sa sama stará o dve školopovinné deti. K neľahkému životu sa
pridružili aj zdravotné ťažkosti, ktoré ju posledné roky postretli. Mladá žena čelí týmto problémom
statočne a teší sa zo svojich ratolestí. Peňazí nie je nazvyš, rodine by pomohli školské potreby pre deti,
bežná drogéria a potraviny na vianočný stôl. Poteší ich aj lístkami na detské divadelné predstavenie.

Košický

Pani Silvia sa rozhodla pomôcť pani Ružene, ktorá sa stará o zdravotne hendikepovaného syna.
Podarovať by jej chcela hygienické potreby a potraviny, ktoré by vylepšili Vianoce v tejto rodine.
Matka Ružena je skromná a sebe dopraje naozaj len nevyhnutné veci. Preto jej pani Silvia chce
odovzdať aj nejaký osobný darček, ktorý by ju potešil .

Košický

Silvia sa rozhodla navštíviť rodinu, ktorá v septembri stratila milovaného maličkého synčeka Danielka.
Rodina potrebuje útechu, pocit spolupatričnosti a oporu tých, ktorí s nimi súcitia. Drobné darčeky
nezmiernia ich žiaľ a smútok, ale smutná sestrička a rodičia zažijú milé prekvapenie z nádychom
pohladkania anjelika Danielka. Pani Silvia zakúpi potraviny, spoločenskú hru, drogériu a vianočné
pečivo.

Betliar

Košický

Silvia sa rozhodla obdarovať pani Slávku, matku dvoch detí, ktorá prežila náročné obdobie, kedy
podstúpila onkologickú liečbu. Absolvovala operáciu prsníka a dlhú práceneschopnosť, teraz ju čaká
doliečovanie a úkony potrebné k vybaveniu invalidného dôchodku. Nateraz je dôležité, aby sa zotavila
tak fyzicky, ako aj psychicky. Potešia darčeky v podobe kníh, drogérie a potravín.

Tomášovce

Študentka a dobrovoľníčka Simona sa spolu so spolužiakmi rozhodla pomôcť deťom z detského
domova v Kolíňanoch. Ich snahou je spraviť deťom krajšie Vianoce v podobe vianočných tvorivých
dielní, zdobenia koláčikov, varenia punču. Stretnutie študentov a detí z detského domova sa uskutoční
Banskobystrický
na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, kde ich bude čakať aj kultúrny zážitok v podobe
Živej knižnice a darovania vlastnoručne vyrobených darčekov pre deti. Finančný príspevok bude
použitý na občerstvenie, suroviny na pečenie, tvorivý a kancelársky materiál.

Betliar

Betliar

Betliar
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No.

Predkladateľ

Názov žiadosti

Súkromie pre
nás

282

Simona Mitrášová

283

Slovenský
Červený kríž,
Teplo v srdci aj
územný spolok
na tele
Liptovský Mikuláš

284

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, ZO
č. 700, Kaľava 30

285

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, ZO
č. 700, Kaľava 30

Veríme Ti

286

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, ZO
č. 700, Kaľava 30

Zdravie pod
kontrolou

287

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, ZO
č. 700, Kaľava 30

Bezpečné
Vianoce

Ľudská blízkosť

Podporená
suma

200,00 €

120,00 €

70,00 €

100,00 €

60,00 €

60,00 €

Mesto

Bystré

Liptovský
Mikuláš

Krompachy

Krompachy

Krompachy

Krompachy

Kraj

Anotácia žiadosti

Prešovský

Zámerom pani Simony je dopriať súkromie a príjemnejšie bývanie dvom maloletým deťom, ktoré
nemajú vlastnú detskú izbu, lebo za závesom je kúpeľňa. Pani Simona by chcela zlepšiť ich životnú
úroveň prostredníctvom stavby steny, ktorá by im súkromie zabezpečila. Verí, že tak vyčarí úsmev na
tvárach detí a poteší rodinu. Okrem toho im zakúpi aj potrebné potraviny na štedrý stôl a drobné
darčeky pre deti.

Žilinský

Ľudia bez domova sú najťažšie skúšaní najmä počas zimy a nepriaznivého počasia. Teplá obuv a
doplnky ich zahrejú nielen na tele, ale určite aj na duši. Ich darovaním im Slovenský červený kríž
spríjemní a uľahčí prežitie zimy na ulici. Budú vedieť, že v čase Vianoc si aj na nich niekto spomenul a
obdaroval ich. Obdarovaní budú počas vianočnej kapustnice, ktorú Slovenský červený kríž organizuje
v spolupráci s mestom a ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova.

Košický

Členovia neziskovej organizácie by chceli obdarovať dvoch seniorov nachádzajúcich sa v sociálnej
núdzi. Darom vo forme bandáží, ktoré pracujú na báze termoterapie sa pokúsia zmierniť ich bolesti, a
prejaviť tak spolupatričnosť v ich neľahkej životnej situácii. Toto prekvapenie bude mať pre nich
hodnotu ale i radosť.

Košický

Stimulačné masážne pomôcky sú darom pre slečnu, ktorá prekonala cievnu mozgovú príhodu. Tie jej
pomôžu k postupnému zlepšeniu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Zakúpením potravín na
vianočné sviatky sa snažia členovia organizácie zmierniť Zuzke jej neľahkú životnú a finančne náročnú
situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádza.

Košický

Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých by radi obdarovali seniora Pavla multifunkčným
prístrojom na meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej. Ten by mu mal poslúžiť ako
prevencia pred prípadnou hrozbou recidivujúcich kardiologických problémov. Týmto spôsobom chcú
členovia organizácie pomôcť Pavlovi v jeho náročnej situácii.

Košický

Projektom chcú členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých uľahčiť a skvalitniť život matke,
ktorá sa dlhodobo stará o svoju dcérku s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Dievča trpí ojedinelým
genetickým poškodením a autizmom. Dar prinesie tejto rodine novú mikrovlnnú rúru, aby ohrievanie
pokrmov bolo čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie.
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No.

Predkladateľ

288

Slovenský zväz
telesne
postihnutých, ZO
č. 700, Kaľava 30

289

Spojená škola,
Špeciálna
základná škola
internátna pre
žiakov s
narušenou
komunikačnou
schopnosťou

Od Ondreja do
Vianoc

290

Stredná odborná
škola podnikania
a služieb

Daruje nie len
slovo a úsmev
ako dar

291

292

Stredná odborná
škola, Gemerská
1, Košice

Stredná
zdravotnícka
škola

Názov žiadosti

Vandičkin sen

Tri oriešky
osamelým

Aj v nemocnici
budú Vianoce

Podporená
suma

100,00 €

200,00 €

150,00 €

100,00 €

200,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Košický

Pomoc je určená mladej plavkyni s Downovým syndrómom, ktorú chcú členovia organizácie
obdarovať tabletom. Ten by jej bol nápomocný ako moderný prostriedok dokonalejšieho, rýchlejšieho
a komplexnejšieho osvojenia si učiva. Darček jej tak uľahčí jej snahu napredovať.

Nitriansky

Projekt Od Ondreja do Vianoc je určený 84 žiakom s mentálnym postihnutím a narušenou
komunikačnou schopnosťou. Cieľom je spríjemniť deťom vianočné sviatky a ukázať čaro prestretého
stola. Spoločne zhotovia vianočné pozdravy, upečú medovníky a ozdobia vianočný stromček. Pani
učiteľky by boli rady, keby deti prežili chvíle, ktoré nemôžu prežívať v ich prirodzenom domácom
prostredí. Pred odchodom na vianočné prázdniny žiaci zasadnú k štedrovečernému stolu a pripomenú
si najkrajšie sviatky roku. Pod stromčekom si nájdu osobný vianočný balíček. Finančné prostriedky
budú použité na zakúpenie potravín, výzdoby a vianočných balíčkov.

Žilinský

Študenti Strednej odbornej školy podnikania a služieb by radi spríjemnili vianočné chvíle seniorom,
ktorí v čase sviatkov lásky a pokoja zostávajú v domovoch dôchodcov bez svojich blízkych. Pripravia
im vianočné pozdravy, pečivo a ozdoby. V rámci spoločne stráveného času im upravia vlasy a vizáž
popri čom si budú môcť zaspomínať na staré časy. Financie využijú na materiál na výrobu ozdôb,
kozmetiku a potraviny.

Košice

Košický

Študenti Strednej odbornej školy v Košiciach, budúci kaderníci, kozmetici a vizážisti, darujú osamelým
seniorom Domu pokojnej staroby v Košiciach "tri vianočné oriešky". Mnoho klientov zariadenia
prežíva vo vianočnom období pocity smútku, skľúčenosti i nepotrebnosti. Preto im v prvom oriešku
poskytnú beauty služby, druhý oriešok vyčarí spoločne prežitý čas pri kultúrnom programe a posedení.
Tretí oriešok pre nich vykúzli darčekový kôš s hygienickými a kozmetickými potrebami, ktoré si
nemôžu finančne dovoliť. Dané stretnutie posilní miestnu komunitu, ale najmä medzigeneračné
vzťahy.

Lučenec

Žiaci strednej zdravotníckej školy spolu s učiteľkami by radi spríjemnili chvíle pacientom, ktorým
zdravotný stav nedovolí byť v blízkosti svojej rodiny a vo svojich domovoch. Prezlečení za Mikuláša,
anjelikov a čertov im v priestoroch nemocnice na jednotlivých oddeleniach zaspievajú vianočné
Banskobystrický
koledy. Odovzdajú im aj vyrobené darčeky a malých anjelikov, ktorí ich budú ochraňovať. Financie
budú použité na nákup vianočných darčekov, nákup papiera, lepidla na vlastnoručnú výrobu
vianočných pozdravov a na nákup mikulášskeho oblečenia.

Krompachy

Topoľčany

Námestovo
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No.

293

294

295

296

297

298

Predkladateľ

Stredná
zdravotnícka
škola

Šanca pre Dražice

Názov žiadosti

Vianoce v DSS
Libertas

Špajzka plná
dobrôt

ŠOK, občianske
združenie

Vianoce pre
rodinu

Tatiana
Pientáková

Vianoce v
Európe s nami a
s
bezdomovcami

Terézia Boldišová

Terézia
Podolanová

Čistá vianočná
radosť

Láska je
rozhodnutie

Podporená
suma

150,00 €

250,00 €

150,00 €

150,00 €

260,00 €

176,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Lučenec

Žiaci strednej zdravotníckej školy sa spolu s učiteľkami rozhodli odovzdať vianočný pozdrav klientom v
zariadení sociálnej starostlivosti. Vystrojení za koledníkov s nacvičenými vianočnými koledami im
Banskobystrický odovzdajú vianočný pozdrav v podobe ručne vyrobených prianí a zakúpených symbolických
vianočných darčekov. Financie budú použité na nákup vianočných darčekov, kreatívneho materiálu na
výrobu pozdravov a suroviny na medovníky.

Dražice

Pracovníci Komunitného centra a dobrovoľníci občianskeho združenia Šanca pre Dražice chcú formou
Špajzky plnej dobrôt obdarovať sociálne slabšie rodiny odkázané na pomoc druhých. Niektorí, žiaľ, žijú
Banskobystrický bez vlastnej strechy nad hlavou, v chudobe, zlých podmienkach. Špajzka, ktorá je pre väčšinu ľudí
samozrejmosť, by im poskytla počas adventu a Vianoc vysnívané dobroty, aby aj ich Vianoce boli
štedré. Finančné prostriedky budú použité na nákup trvanlivých potravín do Špajzky.

Nitriansky

Rodina matky, ktorá sa vzorne stará o dvoch zdravotne hendikepovaných synov, prechádza mnohými
náročnými skúškami. Jednému zo synov nedávno diagnostikovali onkologické ochorenie. Keďže sú
Vianoce sviatkom pokoja, lásky a darov, chceli by im dopriať to, čo momentálne potrebujú a tým ich
potešili. Z darovaných peňazí sa zakúpi nový matrac pre veľkého bojovníka, ktorý je však veľmi často
pripútaný na lôžko.

Oravská Polhora

Žilinský

Projekt Vianoce v Európe prepája študentov strednej odbornej školy v Námestove a ľudí bez domova.
Študenti si pre spolužiakov pripravia prednášky o jednotlivých krajinách a o ich zvykoch na Vianoce,
nachystajú ochutnávky rôznych jedál a naučia sa spoločne niekoľko kolied v cudzom jazyku. So svojím
programom budú pokračovať pre ľudí bez domova, ktorým zanesú vianočné európske špeciality a
zaspievajú im vianočné koledy v rôznych jazykoch. Financie budú využité na nákup potrebných
surovín a potravín.

Lovčica-Trubín

Mladá predkladateľka Terezka obdaruje jednu milú, slušnú a obetavú viacdetnú rodinku so siedmimi
deťmi, ktorej život by veľmi uľahčila nová automatická práčka. Dar bude odovzdaný v rámci
Banskobystrický predvianočnej návštevy, kde bude najväčším prekvapením pre rodinku nová práčka, ktorú si už dlho
priali. Dar nielen spríjemní tejto rodinke vianočné sviatky, ale aj uľahčí každodenný život na dlhé
obdobie.

Nitra

Rajec

Žilinský

Pani Terézia chce pomôcť osamelej náhradnej mame pri starostlivosti o jej chorú dcérku. Vďaka
podpore bude môcť zabezpečiť vhodnú a potrebnú zubnú starostlivosť pre svoju dcérku a tiež dostane
plienky, ktoré dievčatko kvôli svojim diagnózam ešte stále potrebuje. Dievčatko potrebuje
individuálnu starostlivosť a prístup, preto musia navštevovať súkromnú ambulanciu, čo je veľmi
finančne náročné. Dar bude použitý na zubné ošetrenie a plienky.
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No.

299

300

301

Predkladateľ

Terka, občianske
združenie

Terka, občianske
združenie

Terka, občianske
združenie

Názov žiadosti

Farebnejší svet

Potešíme
maličkosťou

Svetielko od
Terky

302

Tomáš Palenčár

Ten čas
vianočný

303

Trnavská
arcidiecézna
charita

Konečne
ozajstné
Vianoce

304

Valéria Uhlárová

Vianočný dar

Podporená
suma

150,00 €

200,00 €

75,00 €

60,00 €

80,00 €

50,00 €

Mesto

Višňové

Višňové

Višňové

Sabinov

Trnava

Nitra

Kraj

Anotácia žiadosti

Žilinský

Zlepšiť podmienky na vzdelávanie, voľnočasové aktivity a zábavu desiatky detí zo skromnejších
pomerov sa podujali dobrovoľníčky občianskeho združenia Terka. Obdarujú ich pomôckami do školy,
na tvorivé krúžky i voľnočasové aktivity, ktoré pomôžu rozvoju ich kreativity i osobnosti. Veci, pre
niekoho také všedné, ktoré iným pomôžu splniť si množstvo malých snov a túžob. Kreatívne potreby
doplní veku primeraná hračka pre každé dieťa a vianočný pozdrav, ktoré umocnia radosť
obdarovaných.

Žilinský

Dobrovoľníci občianskeho združenia Terka pripravia vkusne zabalené balíčky pochutín a ovocia,
ktorými obdarujú chorých, zdravotne znevýhodnených a osamelo žijúcich ľudí vo Višňovom. Vyberú
20 jednotlivcov, ktorí si vlastnými silami pomôcť nevedia. Vysoký vek, zdravotné komplikácie či súhra
nepriaznivých okolností ich odsunuli na okraj spoločnosti, následkom čoho žijú veľmi skromne.
Spoluobčania v núdzi budú mať bohatší vianočný stôl a určite ich poteší vianočný pozdrav i možnosť
prehodiť pár slov s nečakanou návštevou.

Žilinský

Svetielko nádeje od Terky prináša posolstvo Vianoc do príbytkov starých, chorých, nevládnych a
osamelo žijúcich obyvateľov obce Višňové. Symbolika v podobe Betlehemského svetla rozžiari
domovy a vinš od detí povzbudí a poteší obdarovaných ľudí v núdzi, ktorí zostali na svoje starosti sami.
Nádej, ktorú im prinesie spomínaný symbol, povzbudí ich smutné duše a dodá silu prekonať ťažkosti a
prežiť sviatky s vedomím, že okolie na nich nezabudlo. Z financií budú zakúpené lampáše a sviečky.

Prešovský

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí musia zvládať ťažké životné situácie. Pán Tomáš sa často stretáva so
zložitými životnými príbehmi ľudí a aspoň na zopár sviatočných dní by chcel, aby nemysleli na to, čo
bude na druhý deň, ale aby sa radovali z prítomnosti, zamysleli sa nad minulosťou a nad možnosťami
ako zmeniť svoju budúcnosť. Dar bude použitý na potraviny potrebné k príprave štedrovečernej
večere.

Trnavský

Pomoc je nasmerovaná dvom rodinám bez otca. Obe rodiny sú v riešení ich dlhodobej nepriaznivej
situácie aktívne. Napriek ich snahe svoju ťažkú situáciu riešiť však nemali doteraz možnosť zažiť také
Vianoce, ktoré zažíva väčšina z nás každý rok v kruhu svojich najbližších. Dar bude použitý na
potraviny a drobné darčeky.

Nitriansky

Darovať niekomu darček na Vianoce dokáže vykúzliť príjemný hrejivý pocit nielen obdarovanému, ale
hlavne darcovi. Preto sa pán Marek rozhodol spríjemniť Vianoce pani Zdenke, ktorá už takúto radosť
nezažila niekoľko rokov. Zostala sama a už dlho žije v Zariadení sociálnych služieb Borinka. Pán Marek
chce, aby aj ona pocítila, že stále sú na svete ľudia, ktorí na ňu myslia. Dar bude použitý na oblečenie,
obuv a drobné darčeky.
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No.

305

306

307

308

309

Predkladateľ

Názov žiadosti

Veronika
Bániková, Mgr.

Správny krok

Veronika
Muránska

Skutočné
posolstvo
Vianoc

Základná škola
Gabčíkovo

Základná škola
Jerguša Ferka
Košúty

Základná škola
Komenskeho 4,
Sečovce

Baličky zdravia
pre radosť II.

Radosť pre
všetkých

Vianočné čaro
domova

Podporená
suma

150,00 €

200,00 €

120,00 €

100,00 €

200,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti
Dobrovoľníčka chce v rámci projektu Správny krok obdarovať štyri osoby bez domova, ktoré už urobili
prvý krok k tomu, aby sa vymanili z tohto osudu a snažia sa nájsť nový zmysel života. Z finančného
príspevku chce individuálne každému z nich kúpiť to, čo potrebujú, ale vzhľadom na nedostatok
finančných prostriedkov si to nemôžu dovoliť, ruksak, domáce oblečenie a zimné topánky. Darčeky im
odovzdá pri malom vianočnom posedení, ktoré pre nich zorganizuje. Verí, že darček ich poteší, bude
pre nich potrebný, ale zároveň ich aj motivuje, aby pokračovali vo svojej začatej ceste.

Liptovský
Mikuláš

Žilinský

Hrachovo

Pani Veronika by rada pripravila spoločnú večeru veľkej rodine štyroch súrodencov a ich rodín, ktorí
žijú na rôznych miestach. Plánuje im pomôcť zorganizovať v rodičovskom dome, kde vyrastali,
Banskobystrický spoločné vianočné stretnutie, spojené s prípravou vianočného pečiva, vianočnej večere a kúpou a
následným obdarovaním sa formou drobných úžitkových darčekov. Rodina tak zažije čaro vianočnej
atmosféry a aspoň počas vianočného obdobia zabudne na ich nelichotivú situáciu a ťažký život.

Gabčíkovo

Košúty

Sečovce

Trnavský

Žiaci Základnej školy v Gabčíkove každoročne spríjemňujú klientom Zariadenia pre seniorov v
Gabčíkove Vianoce aj Silvestra, a to nielen vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ale aj pripraveným
programom. Nikdy však v tomto predvianočnom čase nezabudnú ani na bývalých učiteľov, ktorí si
dnes užívajú zaslúžený odpočinok. Navštívia ich so spevom a vinšmi a samozrejme s Balíčkami zdravia
pre radosť plných ovocia. Osobný kontakt, pár vrúcnych slov a darčeky potešia vždy každú osamelú
dušu.

Trnavský

V rámci projektu Radosť pre všetkých pripravia učiteľky vianočné tvorivé aktivity na každú adventnú
nedeľu. Spoločne s deťmi vyrobia adventné vence, vianočné dekorácie, pozdravy aj darčeky. Popri
spoločnej tvorbe sa zamyslia nad tým, čo prinieslo uplynulé obdobie. Následne deti prekvapia
vianočným vystúpením a vlastnoručne vyrobeným darčekom ľudí z domova sociálnych služieb.
Financie z grantu budú použité na zakúpenie výtvarných a tvorivých pomôcok pred deti potrebných na
tieto činnosti.

Košický

Projekt Vianočné čaro domova je určený žiakom z marginalizovaných rómskych komunít. Títo žiaci žijú
v málo podnetnom prostredí, rodičia sú zväčša nezamestnaní a trpia nedostatkom financií. Žijú vo
veľmi ťažkých životných podmienkach. Učitelia a spolužiaci by im radi priblížili atmosféru Vianoc. Pri
spoločnej príprave Štedrej večere navodia pocit spolupatričnosti, radosti a úsmevu na ich tvárach.
Vďaka tejto podpore i spoločne strávenému času budú ich sviatky nezabudnuteľné. Financie budú
využité na nákup potravín a dekorácií.

96

No.

310

311

Predkladateľ

Základná škola
Mateja Bela
Šamorín

Názov žiadosti

Vianočné srdce
dôchodcom

Základná škola
Rozmarínová ul. 1 Čarovný advent
Komárno

312

Základná škola,
SNP 13, Spišské
Vlachy

313

Zariadenie
Papučkové
sociálnych služieb
Vianoce
Jasoň

Ježiškove
rukavičky

314

Zdeno Hruška

Mariánove
šťastné Vianoce

315

Združenie
exallievov a
priateľov dona
Bosca na
Slovensku

Náhradní
rodičia

Podporená
suma

160,00 €

200,00 €

300,00 €

Mesto

Šamorín

Komárno

Spišské Vlachy

Kraj

Trnavský

Žiaci a pani učiteľky navštívia ctených klientov v Domove seniorov v Šamoríne. Prostredníctvom tohto
projektu by chceli darovať klientom neobyčajné, výnimočné Vianoce a milé prekvapenie formou
sladkých balíčkov. Spoločne si dajú čaj s drobným pečivom, porozprávajú sa a vychutnajú si vianočnú
atmosféru. Žiaci babkám a dedkom pripravia aj kultúrny program. Vďaka tejto návšteve sa klienti
domova stretnú so žiakmi z miestnej školy a spoločne sa naladia na najkrajšie sviatky v roku. Finančné
prostriedky využijú na nákup drobností do balíčkov a ovocie.

Nitriansky

Žiaci zo Základnej školy v Komárne sa rozhodli skrášliť a obohatiť obdobie adventu deťom z Centra
pre deti a rodiny v Komárne. Spoločnými silami pripravia adventné popoludnie so zdobením
medovníčkov, tvorivými dielničkami, zdobením vianočného stromčeka, koledami a hraním. Zároveň
deťom vyzdobia priestory Centra. Prostredníctvom týchto aktivít navodia u detí predvianočnú
atmosféru, ktorú iné deti zažívajú vo svojich rodinách. Financie budú využité na potrebný materiál a
suroviny.

Košický

Učitelia Základnej školy v Spišských Vlachoch sa rozhodli priblížiť posolstvo Vianoc žiakom, ktorí
pochádzajú z mnohopočetných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia. V každodennom
živote bojujú s nedostatkom potravinových a materiálnych prostriedkov. Nakoľko učitelia vedia, že na
darčeky častokrát nezostanú financie z rodinného rozpočtu, rozhodli sa zrealizovať vianočné dielne,
kde žiaci spolu so svojimi rodičmi strávia čas a budú mať vďaka tomu aj možnosť vyrobiť darček pre
svojich najbližších. Financie budú použité na materiál na tvorivé dielne a rukavičky.

200,00 €

Spišská Stará Ves Prešovský

100,00 €

Závadka nad
Hronom

120,00 €

Bratislava

Anotácia žiadosti

Niet väčšej radosti ako tej, kedy môžeme obdariť niekoho, kto je sám odkázaný na pomoc iných ľudí.
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň plánuje prispieť k prežívaniu vianočných sviatkov darovaním
papučiek. Klientov obdarujú na vianočnom posedení, kde si zaspievajú koledy a spoločne strávia
sviatočné chvíle.

Pán Zdeno urobí Mariánovi šťastné Vianoce kúpou nového oblečenia a farebnými drevenými
puzzlami. Marián je 38-ročný klient špecializovaného zariadenia KOTVA. Má viacero ochorení, ktoré
Banskobystrický
sužujú jeho život. Marián nikdy nepoznal svojich rodičov, od malička vyrastal v zariadení sociálnych
služieb. Pán Zdeno verí, že Mariánovi táto pomoc pomôže prežiť pokojné a krásne vianočné sviatky.

Bratislavský

Starí rodičia z Fiľakova sa starajú o svoje štyri maloleté vnúčatká, nakoľko im tento rok zomrela mama
a otec ich opustil. Táto rodina žije v malom byte v skromných podmienkach. Združenie by im rado
darovalo oblečenie pre deti. Veria, že takouto pomocou skvalitnia tejto rodine život a rozveselia ich v
tomto predvianočnom čase.
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No.

316

317

Predkladateľ
Združenie
exallievov a
priateľov dona
Bosca na
Slovensku

Názov žiadosti

Vianoce pre
vozičkárku

ZŠ
Lietajúci
P.O.Hviezdoslava
koberec
Trstená

Darček pod
stromček

318

ZŠ s MŠ Tulčík

319

ZŠ s VJm
Maracelová

320

Vianoce bez
Zuzana Beňakova
mamy

321

322

Zuzana Harcsová

Detský úsmev

Vierkine malé
deti

Zuzana Šmijovská Koniec bolesti

Podporená
suma

300,00 €

120,00 €

150,00 €

300,00 €

100,00 €

200,00 €

220,00 €

Mesto

Bratislava

Trstená

Prešov

Marcelová

Blatné Remety

Komárno

Spišské Vlachy

Kraj

Anotácia žiadosti

Bratislavský

Brat žije so svojou sestrou a jej ťažko postihnutou dcérou pripútanou na vozíček v ubytovni a čakajú na
pridelenie sociálneho bytu. Táto rodina má toho síce málo, ale stoja pri sebe a majú sa radi. Vo voľnom
čase spoločne vyrábajú vianočné ozdoby, aby si zarobili na nájomné. Združenie by im chcelo pomôcť
kúpením práčky. Verí, že ich to odbremení, poteší a spríjemní im to Vianoce.

Žilinský

Andrejko je chlapček, ktorý aj napriek tomu, že mu osud nadelil vážny zdravotný handicap nereptá,
nehľadá úľavy, nesťažuje si, ale naopak, rozdáva všade naokolo radosť, optimizmus a úsmev. Nemôže
však opustiť svoje kolieska. Pani učiteľka spolu s jeho spolužiakmi ho obdarujú tulivakom, ktorý mu
bude azylom, keď jeho telíčko už bude unavené z niekoľkohodinového sedenia na invalidnom vozíčku.
Andrejkov úsmev a jeho prítomnosť je pre všetkých obrovským darom, preto mu radi doprajú aspoň
kúsok slobody v pohybe.

Prešovský

Základná škola obdaruje 70 osamelých seniorov z obce a ľudí v núdzi. Žiaci z miestnej školy spolu s
dobrovoľníkmi budú počas decembra vyrábať darčeky, upečú medovníky a vyrobia vianočnú
pohľadnicu a sviečku. Žiaci navštívia seniorov a osamelých ľudí a vyrobené darčeky im slávnostne
odovzdajú, pričom im zaspievajú vianočné koledy a zarecitujú básne. Financie budú využité na nákup
potrebných surovín a materiálu.

Nitriansky

Deti pochádzajúce zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia žijú vo veľmi zlých
životných podmienkach. Rodičia týchto detí sú dlhodobo nezamestnaní, jediným ich príjmom sú
dávky v hmotnej núdzi. Učitelia zo základnej školy by chceli tieto deti obdarovať zážitkom vianočnej
atmosféry. Naplánovali spoločný výlet na vianočné trhy a účasť na vianočnom predstavení.

Košický

Pani Zuzana sa rozhodla pomôcť pánovi Jozefovi, s ktorým sa osud nepekne zahral a ostal so svojimi
dvomi synmi sám. Mama detí ich opustila. Pani Zuzana by im chcela pomôcť s kúpou potravín, teplého
oblečenia a potešila ich darčekmi. Nakoľko žijú v chudobných podmienkach veľmi im to spríjemni ich
ťažkú životnou situáciu.

Nitriansky

Pomoc je určená štyrom malým deťom a ich matke, ktoré sa o deti stará sama. Popri svojich
rodičovských povinnostiach chodí do zamestnania, aby mohla deťom zabezpečiť aspoň základné
životné potreby. Kolegyne z práce obdaria rodinku potrebným zimným oblečením, obuvou a
darčekmi, ktoré si mama nemôže dovoliť zakúpiť.

Prešovský

Vianoce sú práve tým obdobím, kedy spolupatričnosť a ľudskosť nemá chýbať. Preto by autorka
projektu rada dopriala mladému chlapcovi trpiacemu bolesťami chrbta pomôcku, ktorá by dokázala
jeho utrpenie a bolesť zmierniť. Je presvedčená, že dar v podobe elektrického masážneho kresla
dokáže značne ovplyvniť a zvýšiť kvalitu života obdarovaného.
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Príloha č. 10 Zoznam žiadostí podporených z individuálnych darov v rámci Zbierky zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Poradie

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

323

Božena
Peťková

Pomôžte mi lepšie
dýchať

478,00 €

Kysucké
Nové Mesto

324

Ildikó Belová

Pomoc pani
Ľudmile a jej
rodine!

120,00 €

Lučenec

325

Jana
Micháliková

Ocko, na Vianoce
chýbaš ešte viac...

140,00 €

Detva

326

Margaréta
Žigová

Ocko Vladko

200,00 €

Lovinobaňa

327

Miloš Čižmárik Jakubkove puzzle

44,00 €

Krnča

328

Miroslava
Piscová

146,00 €

Trenčín

Vianoce v DEMY

Kraj

Anotácia žiadosti

Pani Božena by rada pomohla manželom s dcérou, ktorá má od narodenia DMO. Je ležiaca, zle sa jej dýcha,
ťažko odoláva infekciám. Rozpočet rodiny nepostačuje na každodenné výdavky a všetky náklady súvisiace
so starostlivosťou o dcéru, ako hygienické potreby, lieky, rehabilitácie či návštevy lekárov. Aby sa Karin
Žilinský
rozvíjala, pani Božena zakúpi rodine kyslíkový koncentrátor, ktorý jej veľmi pomáha. Podporuje dýchanie,
regeneruje mozgové bunky, posilňuje imunitu. Jeho požičiavanie značne ovplyvňuje rodinný rozpočet.
Vďaka pani Božene budú mať bezstarostnejšie a krajšie Vianoce.
Dar je určený pre skromnú rodinu, osamelú matku s dvomi deťmi, ktorí nepoznajú čo sú to Vianoce. Z
dôvodu náročnej životnej situácie v minulosti žili v domčeku bez elektriny a matka nemohla zabezpečiť
Banskobystrický deťom ani oblečenie. Pani Ildikó by im tento krát rada dopriala vianočnú atmosféru a pocit istoty. Deti by
nemali byť na Vianoce smutné ani hladné. Pani Ildikó zakúpi rodine potrebné potraviny a deťom zimné
oblečenie a drobné darčeky.
Otca, ktorý zomrel na rakovinu, rodine už nemožno vrátiť a ani nič materiálne ho nenahradí. Pani Jana by
však rodine veľmi rada pomohla kúpou vianočných potravín, drogérie a zimného oblečenia. Mamina bola
cez rok hospitalizovaná v nemocnici. Príjem rodiny bol počas tohto obdobia nižší, čo sa odzrkadlilo na
Banskobystrický
rodinnom rozpočte. Mamina pomáha s výchovou dvoch detí starká, ktorú by pani Jana tiež veľmi rada
zobrala na večeru a venovala kadernícke služby, aby si spoločne oddýchli. Následne spoločne strávia čas
predvianočnou večerou. Za financie zakúpi rodine potraviny, drogériu a oblečenie.
Ocko Vladko je tato a mama v jednom. Jeho manželka zomrela krátko po pôrode a starostlivosť o synčeka s
Downovým syndrómom ostala na ňom samom. 2,5 ročný Martinko má však otca s veľkým srdcom a
odhodlaním urobiť jeho život čo najkrajší, najradostnejší a najkvalitnejší. Pani Margaréta pre týchto dvoch
Banskobystrický
statočných mužov zakúpi drobné darčeky, potraviny, plienky a pár bežných potrieb do domácnosti.
Vianočným pečivom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi im nahradí kúsok ženskej ruky, ktorá im tak veľmi
chýba.
Jakubko je 24- ročným autistom, ktorý veľmi rád skladá puzzle, no len také čo obsahujú 20 až 50 dielikov. Je
to jediná činnosť, ktorej sa venuje vo svojom voľnom čase a keďže denne skladá tie isté puzzle, časom sa
Nitriansky
opotrebovávajú. Ak sa mu niektorý diel poškodí, hneď ho roztrhá. Jeho kontrolou zakaždým niektorý diel
neprejde. Napriek tomu skladá obrázky s chýbajúcimi dielmi a ukladá ich presne na miesta, kam patria. Pán
Miloš by mu veľmi rád zakúpil nové puzzle, ktoré budú preňho tým pravým vianočným darčekom.
Veľká rodina detí a zamestnancov bude tráviť predvianočné dni a niektorí i vianočné sviatky v DEMY - tieto
veľké dospelácke deti potrebujú nielen lásku, ale aj neustálu pozornosť a aktivity, ktorými získavajú nové
podnety, rozvíjajú zmysly, motoriku a kreativitu. A k týmto činnostiam potrebujú pomôcky na výtvarnú
Trenčiansky
výchovu a edukačné hračky, ktoré by deti našli pod vianočným stromčekom. Darčeky vyčaria úsmev a
rozžiaria očká detí nielen na Vianoce, ale i ďalšie týždne a mesiace, kedy ich budú používať, pracovať a hrať
sa s nimi. Budú ďalšou motiváciou na prekonanie bariér, ktoré týmto deťom postavilo ich postihnutie.
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Poradie

Predkladateľ

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

329

Dobré srdce Good Heart

Šikovný školák

190,00 €

Košice

330

Patriam,
nezisková
organizácia

Čaro Vianoc

130,00 €

Detva

331

PhDr. Marek
Koltáš

Zdravý vývin
Jasminky

100,00 €

Rožňava

332

Róbert
Fehérpataky

Vidieť svet
jasnejšie

489,00 €

Vidiná

333

Róbert Szakács

Pokojný vianočný
spánok

625,00 €

Nitra

323

Božena
Peťková

Pomôžte mi lepšie
dýchať

478,00 €

Kysucké
Nové Mesto

Kraj

Anotácia žiadosti

Tadeáško je šikovný žiak, učí sa na samé jednotky. V tomto školskom roku začal študovať v prime na
osemročnom gymnáziu. Jeho rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Svoj domov museli opustiť, lebo
ich otec týral. V utajení museli utiecť, aby si chránili zdravie a život. S mamkou a sestričkou bývajú teraz v
Košický
jednej izbe. Starostlivá mama sa snaží zabezpečiť deťom, čo potrebujú. Mamke neostávajú financie často
ani na základne potreby, preto nedokáže zabezpečiť počítač pre svojho šikovného syna. Občianske
združenie Dobré srdce - Good Heart obdaruje rodinu notebookom, aby už šikovný študent nemusel robiť
domáce úlohy z informatiky na papier.
Nezisková organizácia PATRIAM, čo v preklade z latinčiny znamená šťastný domov, prevádzkuje
špecializované zariadenie pre 22 ľudí s psychiatrickými diagnózami. Hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu
života a sociálnu inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. Úspechom sú aj tie najmenšie pokroky klientov,
či už v každodenných samoobslužných činnostiach ktoré sú pre iných samozrejmosťou alebo aj to ak sa
Banskobystrický
niektorý z nich naučí viac samostatnosti, prípadne nejakú novú činnosť. Týmto projektom by zamestnanci
radi obdarovali obyvateľov zariadenia o väčšinu ktorých rodiny neprejavujú záujem ani v sviatočnom
období. Aj keď vekovo ide o dospelých ľudí sú plný očakávaní a túžob čo im Ježiško nadelí. Z finančných
prostriedkov zakúpia interaktívne hry.
Terénni sociálni pracovníci obdarujú rodinu z okrajovej časti mesta, ktorá sa nachádza na hranici chudoby,
trpí nedostatkom, je v hmotnej a sociálnej núdzi. Podporené bude najmladšie zo štyroch detí, ktoré
potrebuje pre zabezpečenie zdravého vývinu uspokojiť svoje základné životné potreby. Sociálni pracovníci
Košický
preto dieťatku venujú plienky a umelú kojeneckú výživu, čo bezpochyby prispeje k tomu, aby malá Jasmin
netrpela hladom a aby sa cítila komfortne a bezpečne počas najkrajších sviatkov roka a nasledujúcich dní,
týždňov a mesiacov.
Pani Jana a pán Róbert sa rozhodli podporiť pani Zuzanu, ktorá má zhoršujúce sa problémy so zrakom.
Ochorenie keratokonus spôsobuje zhoršovanie zraku, ktorého konečným štádiom je slepota. Jej manžel sa
stal vďaka svojej ťažkej práci pilčíka invalidom, čo mu znemožňuje trvale sa zamestnať. Príjem pani Zuzany
Banskobystrický je na úrovni minimálnej mzdy a je hlavnou zložkou rodinného rozpočtu. Operácia je pre nich finančne
nereálna, no zároveň je jedinou možnosťou ako zvrátiť priebeh ochorenia a samotného oslepnutia. Podľa
lekára jej ostávajú 2 až 3 roky, kým sa choroba nedostane do konečného štádia. Za finančné prostriedky
budú zabezpečené všetky potrebné operačné zákroky.
Maťa je osamelá mamička s dvomi deťmi. Napriek tomu, že je úžasný človek a svoje deti vzorne a príkladne
vychovala, v živote to nemá ľahké. Nielen ona, ale aj jej deti si prešli viacerými ťažkými obdobiami, vďaka
ktorým sa dnes nachádzajú v nepriaznivej finančnej a náročnej životnej situácii. Pomoc, ktorú sa im pán
Nitriansky
Róbert rozhodol poskytnúť, zahŕňa zakúpenie pohovky, vďaka ktorej sa tri osoby nebudú musieť deliť o
jednu poschodovú posteľ a zároveň im bude slúžiť nielen k pozeraniu vianočných rozprávok, ale aj k
celoročnému tráveniu spoločných chvíľ. Zakúpi tiež stôl so stoličkami do kuchyne, aby mali kde všetci
spoločne tráviť štedrú večeru a deťom venuje aj zopár spoločenských hier.
Pani Božena by rada pomohla manželom s dcérou, ktorá má od narodenia DMO. Je ležiaca, zle sa jej dýcha,
ťažko odoláva infekciám. Rozpočet rodiny nepostačuje na každodenné výdavky a všetky náklady súvisiace
so starostlivosťou o dcéru, ako hygienické potreby, lieky, rehabilitácie či návštevy lekárov. Aby sa Karin
Žilinský
rozvíjala, pani Božena zakúpi rodine kyslíkový koncentrátor, ktorý jej veľmi pomáha. Podporuje dýchanie,
regeneruje mozgové bunky, posilňuje imunitu. Jeho požičiavanie značne ovplyvňuje rodinný rozpočet.
Vďaka pani Božene budú mať bezstarostnejšie a krajšie Vianoce.
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Príloha č. 11 Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange
Komunitný rozvoj
No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

1

Bona Fide,
občianske
združenie

Otvorená Tabačka
2019

7 000,00 €

2

Do pohody,
občianske
združenie

Optimistan =
miesto pre
optimistov

20 000,00 € Bratislava

Bratislavský

3

Nadácia
Cvernovka

Kabinet pomalostiŽivá knižnica

6 000,00 €

Bratislavský

Košice

Bratislava

Košický

Anotácia projektu
Zámerom projektu občianskeho združenia Bona Fide je vybudovať komunitný program tak, aby
Tabačka Kulturfabrik bola miestom pre stretávanie sa, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a
realizáciu nápadov - otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. Okrem oblasti
súčasného umenia, komunitné aktivity rozširujú spektrum programov Tabačky do iných oblastí cestovanie, kvízy, svetové jazyky, LGBT, zdravie a ekologický životný štýl, aktivizmus, sebarozvoj,
komunikácia, programy pre deti a rodičov atď. Priestor je otvorený pre jednotlivcov, združenia, aj
neformálne iniciatívy, ktoré tu môžu prezentovať a zdieľať svoje nápady. Finančné prostriedky budú
použité na personálne a materiálne zabezpečenie projektových aktivít.
Vzájomné porozumenie medzi rozličnými skupinami v spoločnosti je základom mierumilovného
spolužitia a budovania zdravej občianskej spoločnosti. Občianske združenie Do pohody vníma
absenciu práve takých podujatí, ktoré by spájali jednotlivé časti spoločnosti, a tak napomáhali k
rozvoji vzájomného porozumenia a spolunažívania rozličných segmentov spoločnosti. Miestom
realizácie projektu je multižánrový letný festival s dlhoročnou tradíciou, ktorý neustále viac dáva,
okrem čisto umeleckých vystúpení, aj priestor pre neziskový sektor a prezentáciu aktuálnych
spoločenských tém. Zámerom občianskeho združenia je produkčne a dramaturgicky zastrešiť jednu
zo scén na najväčšom slovenskom letnom multižánrovom festivale Pohoda, ktorý sa uskutoční 11. 13. júla 2019. Programovým zameraním je projekt postavený tak, aby prostredníctvom umeleckých
a iných kultúrno-spoločenských aktivít podporil záujem mladej generácie o neziskové a
verejnoprospešné projekty. Cez realizáciu projektu budú neformálnou, autentickou formou
návštevníkom festivalu, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej verejnosti, predstavené činnosti
mimovládnych organizácii, umeleckých zoskupení, aktívnych a tvorivých ľudí. Finančné prostriedky
budú využité na zabezpečenie pódiovej techniky, stanu a ďalšieho potrebného materiálu a
dramaturgiu programu.
Netradičná knižnica Kabinet pomalosti v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka
sprístupnila verejnosti fond kvalitných, vyberaných a vzácnych kníh (vyše 3000 zväzkov). Pre širokú
kultúrnu verejnosť (mimo centra mesta) od decembra 2017 zorganizovala 60 podujatí z oblasti
literatúry, výtvarného umenia, hudby, architektúry, fotografie, histórie, filozofie, dizajnu, módy a
psychológie. Predstavila známe i neznáme osobnosti, netradičné prístupy, propaguje pomalé
(hlboké, sústredené) čítanie, písanie i premýšľanie a slušnú, zmysluplnú komunikáciu. Kabinet
pomalosti združuje otvorenú komunitu niekoľkých desiatok pravidelných účinkujúcich a
návštevníkov, pritiahol pozornosť vyše 4.000 záujemcov, ktorí ho v roku 2018 navštívili a naďalej
pravidelne sledujú. Finančné prostriedky budú využité na organizačné a personálne zabezpečenie
podujatí (dramaturgia, moderovanie, lektori, kurátori, pozvaní umelci).
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

4

Nezisková
organizácia Voices

Na vlastných
nohách 2019

4 000,00 €

Trenčín

Trenčiansky

5

Stará jedáleň,
občianske
združenie

Otvorme Starú
jedáleň neobyčajné
centrum na
obyčajnom sídlisku

4 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

6

Truc sphérique,
občianske
združenie

Tvorivá Stanica

6 000,00 €

Žilina

Žilinský

Anotácia projektu
Nezisková organizácia Voices podporuje rozvoj komunít, tvorivosť a otvorené myslenie, zvyšuje
aktívnosť občianskej spoločnosti. Organizuje vzdelávacie, diskusné a kultúrne poduajtia, poskytuje
konzultácie a podporu. V rámci svojich plánovaných komunitných aktivít v roku 2019 pripraví v
Trenčíne 5 podujatí série Na vlastných nohách o rozmanitých spôsoboch realizácie tvorivých
nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží. V dvojhodinovom
moderovanom programe spravidla 5 rečníčok a rečníkov rozpráva o svojej práci a skúsenostiach.
Hosťami sú profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori,
komunitní lídri a odborníci z humanitných či prírodovedných disciplín. Podujatia podporujú rozvoj
prezentačných a podnikateľských zručností, samostatnosť, ľudskosť a zodpovednosť. Rozhovory
medzi účastníkmi pomáhajú vzniku nových spoluprác, prispievajú k rozvoju komunity a zvyšujú
ekonomický potenciál mesta. Finančné prostriedky budú využité na koordináciu projektu, jeho
komunikáciu a propagačné materiály, technické zabezpečenie a drobné občerstvenie pre
účastníkov a účastníčky.
Stará jedáleň bude komunitný priestor v Bratislave Rači otvorený pre miestnych obyvateľov
všetkých generácií s dôrazom na deti a mladých od 12 rokov. Cieľom projektu je dokončiť rozsiahlu
rekonštrukciu budovy na sídlisku a otvoriť ju pre mladých, susedov a celé sídlisko. Jedná sa o
spoločné úsilie niekoľkých aktívnych rodičov a organizácií Rodinné centrum Ráčik a Mládež ulice a v
ostatnom období aj občianskeho združenia Ako doma, ktorí viac ako desať rokov pôsobia v
bratislavskej Rači a tvoria program pre deti a celú miestnu komunitu. Pred plánovaným otvorením
centra v septembri 2019 potrebujú zrekonštruovať a prestavať priestory budúceho centra, ktoré
získali od BSK do 25 ročného nájmu. Popri tom organizujú kultúrne a spoločenské akcie pre celé
sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra.
Finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s osvetlením priestorov.
Občianske združenie Truc sphérique vzniklo v roku 1998. V súčasnosti prevádzkuje Stanicupôsobiacu ako prepojenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a kolektívu
aktivistov a čerstvo zrekonštruovaný kultúrny priestor Novej Synagógy- Kunsthalle Žilina. Projekt
Tvorivá Stanica v kultúrnom centre Stanica a Nová synagóga v Žiline prispeje k rozvoju komunitných
aktivít, tvorivosti a neformálneho vzdelávania viac ako 120 detí a mladých ľudí. Prostredníctvom
jednotlivých aktivít pomôže rodinám s najmenšími deťmi kvalitne spoločne tráviť čas, podporí
tvorbu a prezentáciu komunity mladých umelcov a umožní deťom postihnutým extrémnou
chudobou a vylúčením nájsť si nových kamarátov a niečo nové sa pri tom naučiť. Finančné
prostriedky budú použité na personálne, technické a materiálové zabezpečenie tvorivých dielní.
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No.

7

Predkladateľ

Názov projektu

Záhrada - Centrum
nezávislej kultúry,
ZÁHRADA SPACE
nezisková
organizácia

SPOLU

Schválená
suma

4 000,00 €

Mesto

Banská
Bystrica

Kraj

Anotácia projektu

Nezávislé kultúrne centrum Záhrada z Banskej Bystrice od roku 2010 prevádzkuje budovu a priľahlý
záhradný park, ktorý slúži ako verejný priestor. Zámerom projektu je nadviazať na predchádzajúce
aktivity týkajúce sa revitalizácie záhradného parku a možnosti rekonštrukcie interiéru kultúrneho
centra. Bude vytvorené nové zázemie pre hosťujúcich umelcov a hostí - rezidentov ako aj
inštalované zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb verejnosti (technické
Banskobystrický
zabezpečenie podujatí). Hlavnou aktivitou projektu je organizácia druhého ročníka multižánrového
festivalu Kre:pí, ktorého cieľom je priblížiť súčasné umenie a žáner performance art širokej
verejnosti a komunitám. Finančné prostriedky budú použité na nákup spotrebného materiálu a
výrobu konštrukcie schodov do podkrovia, čo nadväzuje na rozširovanie možností využitia
priestorov kultúrneho centra.

51 000,00 €
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Vzdelávanie

No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

1

Centrum
environmentálnej a
Komenského inštitút
etickej výchovy Živica

15 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

2

Connect, občianske
združenie

22 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

3

Človek v ohrození,
Jeden svet 2019 na školách
nezisková organizácia

5 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

Strategické partnerstvo
Lab.cafe

Anotácia projektu
Poslaním Komenského inštitútu je vytvárať inšpiratívny priestor pre pedagogických lídrov
Slovenska. Podporuje rolu učiteľa v školských komunitách. Poskytuje ročné vzdelávanie pre
20 učiteľov, ktorí majú odvahu realizovať vo svojich školách konkrétne pozitívne príklady
zmien. Prepája učiteľov medzi sebou i so špičkovými odborníkmi. Komenského inštitút
otvára svoj štvrtý ročník, kde sa čoraz väčšou výzvou stáva nielen vzdelávanie a podpora
aktuálnych účastníkov, ale vytváranie alumni programu, ktorý slúži pre vzájomné
sieťovanie, dodatočné vzdelávanie, inšpirovanie sa inovátorskými školami a posilnenie role
učiteľa na lokálnej úrovni. Projekt sa preto zameriava predovšetkým na absolventov a
využitie veľkého potenciálu už vzniknutej komunity Komenského inštitútu. Finančné
prostriedky budú využité na náklady spojené so študijným pobytom absolventov na
inovatívnych školách v zahraničí a na náklady spojené s realizáciou regionálnych projektov
aktívnych účastníkov.
Budovanie technických zručností je v dnešnej jedným z hlavných faktorov úspechu. Lab už
3 roky aj vďaka spolupráce s Nadáciou Orange tvorí kreatívny priestor pre širokú verejnosť.
Vďaka projektu umožní každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť pomocou moderných
technológií a postupov nie je vôbec až také ťažké. Zároveň vytvorí priestor pre žiakov
základných a stredných škôl a talentovaných detí, ktoré sa pod vedením lektorov z Labu
naučia ovládať jednotlivé stroje v dielni. Na konci projektu budú účastníci schopní využiť
svoje zručnosti či už v rámci trhu práce, alebo na začatie svojho podnikania a Lab bude mať
opäť väčšiu komunitu členov. Finančné prostriedky budú využité na personálne a technické
zabezpečenie chodu dielne.
Projekt Jeden svet 2019 na školách prinesie k žiakom, študentom a verejnosti diskusiu o
demokratických hodnotách a ľudských právach prostredníctvom kvalitných
dokumentárnych filmov. V roku 2019 zabezpečí dokumentárne filmy do škôl, ktorých
premietanie bude sprevádzané odbornými edukačnými materiálmi a diskusiami
dohromady na viac ako 150 školách po celom Slovensku. Vďaka novej interaktívnej
webovej stránke si budú môcť študenti o filmoch prezerať materiály aj sami a učitelia si po
registrácii budú môcť sami film stiahnuť spolu s didaktickými a ďalšími propagačnými
materiálmi. Finančné prostriedky budú použité na koordináciu školských projekcií,
programovanie webovej stránky, didaktické a propagačné materiály pre školy a prenájom
priestorov na projekcie.
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

Detský čin roka,
občianske združenie

Detský čin roka 2019& Škola
dobrých skutkov II. &
Skladáme svet z dobrých
skutkov

10 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

5

Edulienka, občianske
združenie

Rozvoj a rozšírenie
inkluzívneho vzdelávacieho
modelu orientovaného na
dieťa a rozvoj zručností v 21.
storočí

6 000,00 €

Veľké Lovce

Nitriansky

6

ETP Slovensko Centrum pre
udržateľný rozvoj

Online mentoring - Schopné
deti

8 000,00 €

Košice

Košický

4

Anotácia projektu
Občianske združenie každoročne realizuje jedinečný a originálny projekt Detský čin roka
ako školský projekt zameraný predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti
etickej výchovy. Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom
zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré. Na
hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, učitelia s deťmi čítajú
príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Každý rok sa do projektu
zapojí okolo 600 škôl. Deti sú tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i
dospelých. Občianske združenie pripraví pokračovanie úspešného modelu Škola dobrých
skutkov II zamerané na prípravu modelových hodín etickej výchovy s využitím
neformálnych, interaktívnych a zážitkových metód. Projekt bude na školách, v médiách a v
spoločnosti obhajovať hodnoty pre zdravú občiansku spoločnosť: spolupráca, rešpekt,
rovnosť, zodpovednosť, spolupatričnosť. Finančné prostriedky budú využité predovšetkým
na odbornú prípravu, tlač a distribúciu pedagogických materiálov, organizovanie
vyhlásenia výsledkov hlavného projektu vrátane ubytovania a stravy pre ocenené deti s
doprovodom.
Zakladatelia občianskeho združenia Edulienka už piaty rok poskytujú podporu rodičom detí
na individuálnom vzdelávaní. Od roku 2016 vedú na dennej báze deti v inkluzívnej
vzdelávacej skupine. V súčasnosti ju tvorí 40 detí vo veku 6 až 13 rokov. Podporu im
poskytuje tím skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Pre rastúci záujem o túto formu
vzdelávania sa svoje skúsenosti rozhodli systematizovať v metodikách, ktoré sú venované
založeniu skupiny, jej obsahovej náplni zohľadňujúcej požiadavky moderného
zmysluplného vzdelávania. Metodiky budú slúžiť zakladateľom nových skupín a ďalším
záujemcom o čiastkové aktivity z nich. Pomôžu k vytvoreniu štandardov priestoru, ktorý
poskytne možnosť plnohodnotného vzdelávania rešpektujúceho špecifické požiadavky detí
a rodičov a budú príkladom dobrej praxe pri tvorbe inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.
Finančné prostriedky budú určené na personálne náklady spojené s tvorbou metodík.
Občianske združenie ETP Slovensko pôsobí od roku 2001 v marginalizovaných rómskych
komunitách. Vzdeláva deti a študentov v štyroch komunitných centrách na východnom
Slovensku – Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku, vo Veľkej Ide a v Košiciach na Luníku
IX. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít v komunitných centrách je od roku 2016
lokálny a online mentorský program Schopné deti zameraný na vytvorenie, podporu a
posilnenie kamarátskych vzťahov medzi lokálnymi aj dobrovoľnými online mentormi a
chránencami. Organizácia chce podporovať existujúce dvojice chránencov a mentorov aj
novovzniknuté dvojice v tom, aby mohli spolupracovať dlhodobo. Finančné prostriedky
budú využité na pokrytie personálnych nákladov na koordináciu mentoringového
programu.
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

7

Indícia, nezisková
organizácia

Konferencia Učíme pre život
2019

3 250,00 €

Bratislava

Bratislavský

8

Indícia, nezisková
organizácia

Indícia Roadshow 2019

3 150,00 €

Bratislava

Bratislavský

9

Klub 89, občianske
združenie

November 89 a MY

10 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

Anotácia projektu
Nezisková organizácia Indícia sa venuje vzdelávaniu, sieťovaniu a inšpirovaniu učiteľov a
riaditeľov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie
skúseností, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a
inšpiráciu. Konferencia Učíme pre život už po 11. krát privíta bezmála 500 účastníkov z
radov učiteľov, riaditeľov, zriadovateľov či politikov z celého Slovenska. Mení sa svet, mení
sa spoločnosť, mení sa životný štýl. S tým sa mení aj pohľad rodičov, detí a učiteľov na
školu. Menia sa deti. Čoraz viac z nich sa odlišuje od „normy“ vyprofilovanej v minulých
storočiach, na ktorú je nastavený organizačný model školy a obsah vzdelávania. Ak má býť
škola zachovaná ako sociálna inštitúcia, pravdepodobne jej bude treba nájsť inú podobu,
než bola doposiaľ. Preto v roku 2019 je nanajvýš potrebnou témou konferencie: INÉ DETI –
INÉ ŠKOLY. Finančné prostriedky budú využité na prenájom priestorov, organizačné
zabezpečenie konferencie a náklady spojené s ubytovaním a stravou pre lektorov.
Roadshow vytvára priestor pre učiteľov, riaditeľov, ale aj rodičov či stredný školský
manažment, kde sa môžu prezentovať a rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá
pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Rozhodujúci prínos podujatia spočíva v motivácii.
Pre väčšinu učiteľov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú alebo v minulosti zúčastňovali podujatí
neziskovej organizácie Indícia, bola práve Roadshow miestom prvého kontaktu. Formát
podujatia je zostavený z motivačných prednášok, ktoré majú predovšetkým vzbudiť hlbší
záujem o prezentovanú tému, ale aj poskytnúť základnú sadu potrebných informácií.
Programom 15. ročníka sa organizátori rozhodli reagovať na spätnú väzbu účastníkov a
zorganizovať časť programu v adresnejších paralelných sekciách s užším tematickým
zameraním. Financie budú využité na organizačné zabezpečenie Roadshow, náklady
spojené so zabezpečením ubytovania a stravy pre lektorov a materiál potrebný v rámci
programových aktivít.
Občianske združenie Klub 89 pôsobí na Slovensku od roku 2017 a jeho hlavným cieľom je
na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej
revolúcie. Svoje aktivity sústreďuje na pomoc mladým správne sa orientovať v spleti
rôznych dezinformácií, ktoré sa šíria o novodobej histórii Slovenska prostredníctvom
sociálnych sietí. Realizácia projektu November 89 a MY pomôže školám a pedagógom
zatraktívniť a vhodným spôsobom podporiť výučbu novodobých dejín na školách s
akcentom na udalosti roku 1989. Prostredníctvom diskusií, besied a osobných stretnutí s
aktérmi a osobnosťami Nežnej revolúcie budú mať žiaci a študenti možnosť získať
objektívne informácie a svedectvá o udalostiach priamo od ich účastníkov. Finančné
prostriedky budú použité na prípravu publikácie o Novembri 89, ktorá bude distribuovaná
bezplatne na školy, organizovanie besied so študentami a prípravu slávnostného
vyhodnotenia súťaže žiakov a študentov, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia
Nežnej revolúcie.
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No.

10

11

Predkladateľ

Liga za duševné
zdravie SR

Názov projektu

Internet a technológie v
rukách detí - pokračovanie

Linka pre deti a mladých
Linka detskej istoty,
ľudí Slovenska - Dištančné
nezisková organizácia poradenstvo - 24/7 nonstop, bezplatne, anonymne.

Schválená
suma

10 000,00 €

5 000,00 €

Mesto

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Cieľom projektu Internet a technológie v rukách detí- pokračovanie je naučiť deti
bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a hlavne internet. Projekt sa
zameriava na pozitívne využitie internetu a zvýšenie počítačovej gramotnosti. Počas roka
2019 budú uskutočnené workshopy pre deti a mládež priamo v školách a taktiež pre
rodičov a učiteľov. Do aktivít budú zapojené školy z celého Slovenska, zároveň bude do
témy vtiahnutá aj široká verejnosť. Aktivity v rámci projektu pôsobia preventívne, pričom
sa očakáva nielen prevencia nežiadúcich javov, ako je napr. závislosť či kyberšikana, ale aj
prehĺbenie vedomostí rodičov. Materiály vytvorené v rámci projektu slúžiace na
komunikáciu s cieľovými skupinami budú uverejnené na stránke www.detinanete.sk.
Finančné prostriedky budú využité na personálne a organizačné zabezpečenie prednášok,
komunikáciu a vytvorenie odborných materiálov.

Bratislavský

Víziou Linky detskej istoty je plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje,
spoluvytvára a podporuje. Linka pre deti a mladých ľudí Slovenska je bezplatná a
anonymná non stop linka, ktorej zámerom je zabezpečenie prvého kontaktu, poskytovanie
odbornej pomoci a starostlivosti deťom a mladým ľuďom a v prípade potreby
sprostredkovanie priamej odbornej špecializovanej pomoci podľa príslušnej územnej
lokality. Je to linka, na ktorú sa môžu obrátiť deti a mladí ľudia s akýmkoľvek problémom,
témou alebo len s potrebou s niekým sa podeliť o svojom prežívaní. Dištančné
telefonického a chatového poradenstvo vylučuje mnohé z problémov, ktoré bránia deťom
obrátiť sa o pomoc, o informáciu. Pre ne je dištančné poradenstvo mnohokrát
dostupnejšie ako pomoc tvárou v tvár. Finančné prostriedky budú využité na personálne
náklady spojené s prevádzkou bezplatnej anonymnej linky.
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

12

MESA10, občianske
združenie

Projekt To dá rozum: od
analýz problémov k
návrhom na zmeny

13 500,00 €

Bratislava

Bratislavský

13

Nadácia Pontis

Generácia 3.0 EDUpointy miesto šírenia inovatívnych
prístupov vo vzdelávaní

10 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

14

Nadácia Pontis

Fond pre transparentné
Slovensko 2019

10 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

Anotácia projektu
Projekt To dá rozum, ktorý iniciovala organizácia MESA10 ako reakciu na znižujúcu sa
kvalitu slovenského školstva, sa v roku 2019 zameria na finalizáciu analýz mapujúcich
problémy slovenského školstva v oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania;
výberu, prípravy a rozvoja učiteľov a odborných zamestnancov; v oblasti nedostatočnej
schopnosti vzdelávacieho systému reflektovať rôznorodosť potrieb detí a mladých ľudí;
nesúladu jednotlivých stupňov vzdelávania, malej priestupnosti jednotlivých prúdov
vzdelávania a nepripravenosti absolventov na trh práce; ako aj v oblasti neefektívnosti v
spravovaní školstva a nedostatkov v jeho financovaní, vrátane problémov spojených s
kvalitou vzdelávania. Analýzy, vychádzajúce z vlastného kvalitatívneho a kvantitatívneho
prieskumu, realizovaného v rokoch 2017 – 2018, budú verejnosti predstavené v októbri
2019 v rámci série odborných konferencií, na interaktívnej webstránke, newslettra a
prostredníctvom médií. V roku 2019 budú realizované viaceré študijné cesty do zahraničia
za účelom získania podrobnejších informácií o príkladoch dobrej praxe. Aktivity projektu
vyústia do rámcového návrhu zmeny vzdelávania, ktorý bude stáť na dátach o tom, čo sú
problémy a ich príčiny v našom školstve a ako sa s takýmito problémami vyrovnali v iných
krajinách, ako aj na nových trendoch v technológiách, či demografickom vývoji. Návrhy na
zmeny budú komunikované so všetkými politickými stranami, kandidujúcimi do Národnej
rady v marci 2020, s výnimkou fašistických a extrémistických strán. Finančné prostriedky
budú primárne použité na odborné oponovanie analýz, editovanie textov a realizáciu
konferencií.
Nadácia Pontis reaguje na technologické a spoločenské zmeny, ktoré v najbližších rokoch
zásadne ovplyvnia život v našej spoločnosti. Nadácia chce, aby každý človek mohol naplniť
svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Chce
meniť vzdelávanie aj zdola – posilniť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré majú potenciál
rozšíriť sa do čo najviac škôl. Jedným zo spôsobov, ako šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy
sú EDUpointy – fyzické miesta. Program EDUpointov sa skladá z workshopov, diskusií,
ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych
metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. V roku 2019 zorganizuje v troch
mestách (Košice, Bratislava, Zvolen) 30 vzdelávacích podujatí pre približne 600 učiteľov,
riaditeľov, študentov pedagogiky a rodičov a otvorí dva nové EDUpointy. FInancie budú
použité na personálne zabezpečenie koordinácie EDUpointov.
Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktoré trápi nedostatočná
vymožiteľnosť práva na Slovensku a chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku
na zlepšenie podmienok na trhu. V tomto roku podporí štyri organizácie a iniciatívy, ktoré
sa venujú zvýšeniu transparentnosti, zlepšeniu podnikateľského prostredia a
hospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, celkovo vo výške 60 000 eur. Ide o jediný
fond svojho druhu, do ktorého prispievajú firmy s protikorupčnou DNA, na Slovensku.
Finančné prostriedky budú využité na podporu aktivít jednej z organizácií podporených v
grantovom programe.
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No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená
suma

Mesto

Kraj

15

Neformálna skupina
aktívnych študentov
pod vedením Nikoly
Vorelovej

TEDxUniverzitaKomenského

1 000,00 €

Svätý Jur

Bratislavský

16

Nové školstvo,
občianske združenie

Školy pre všetkých III

12 000,00 €

Šamorín

Trnavský

17

Post Bellum SK,
občianske združenie

Rozhodovanie & Iba sme sa
narodili (zážitkové
vzdelávacie workshopy pre
základné a stredné školy)

8 500,00 € Bratislava

Bratislavský

Anotácia projektu
TEDx je svetový formát neziskových konferencií s heslom "myšlienky hodné šírenia". Už
druhý ročník tohto podujatia, pod názvom TEDxUniverzitaKomenského, sa uskutoční 17.
novembra 2019, teda presne 30 rokov od Nežnej revolúcie na symbolickom mieste, v Aule
Univerzity Komenského. Témou konferencie realizovanej samotnými študentami
Univerzity sú Zmeny. S krátkymi a údernými prezentáciami na témy spoločnosť, umenie,
technológie a planéta vystúpi 18 rečníkov. Počas prestávok budú pre návštevníkov
pripravené interaktívne sprievodné aktivity a umelecké výstavy. Finančné prostriedky budú
využité na celodenný catering pre účastníkov a rečníkov.
Zámerom spoločného projektu občianskeho združenia Nové školstvo, Nadácie Milana
Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry je detailne identifikovať potreby troch
vybraných škôl a školských komunít, vyvinúť podporné služby a pilotne ich otestovať v
reálnom prostredí. Podporný servis sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a
prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania rozhodnutí, foriem spolupráce medzi
jednotlivými aktérmi v škole a hodnotenia procesov a výstupov. Vďaka poskytovaniu
podporného servisu trom základným školám a komunitám bude možné vyhodnocovať ich
dopad na vzdelávacie výsledky i klímu školy. Na základe toho bude možné špecifikovať
potrebné výkony a kvantifikovať náklady na ich poskytovanie v prípade ich systémového
zavedenia v celej sieti základných škôl na Slovensku. Vďaka merateľným ukazovateľom
projekt ukáže, ako z neho môžu ťažiť všetky deti pri učení sa, vedenie školy pri riadení,
učitelia pri vyučovaní a škola spolu s rodičmi pri vzájomnej spolupráci na zlepšovaní
vzdelávacích výsledkov detí. Zároveň sa vďaka nemu ukáže, ako môže škola pri svojom
pôsobení zlepšovať kvalitu života na lokálnej úrovni a ako môže štát pri investovaní do
ľudských zdrojov a podporných služieb pre školy zvyšovať kvalitu vzdelávania a ďalších
verejných služieb v krajine. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a
personálne zabezpečenie plánovaných aktivít projektu, priebežných evaluácií, okrúhlych
stolov a verejných komisií a prípravu pravidelného newslettra
Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2008 nahráva
spomienky pamätníkov/čiek kľúčových momentov moderných slovenských dejín.
Dokumentuje a zhromažďuje spomienky svedkov/kýň dôležitých historických udalostí, na
ktorých sa neprávom zabudlo alebo malo zabudnúť, a sprostredkúva ich ďalej. V roku 2019
združenie pokračuje vo svojich aktivitách a zrealizuje 160 jednodňových vzdelávacích
zážitkových workshopov na základných a stredných školách po celom Slovensku.
Dlhodobým cieľom je, aby žiaci/čky a študenti/ky spoznali históriu vlastného národa a
dokázali tak čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá so sebou prináša napríklad
vzrastajúcu podporu fašizmu, krajne pravicovému násiliu, rasizmu a podobne. Ďalšie
výstupy projektu zahŕňajú tlačové výstupy v médiách a hodnotenia od pedagógov/ičiek
zúčastnených škôl, ako aj hodnotenia od samotných účastníkov/čiek workshopov. Okrem
workshopov sa príbehy 20. storočia dostanú aj na námestia slovenských miest vo forme
putovnej výstavy. Finančné prostriedky budú využité na cestovné náklady, náklady spojené
s montážou a demontážou výstavy, kancelárske potreby, tlač materiálov a bannerov,
personálne pokrytie realizovaných workshopov a dizajn bannerov.
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No.

18

19

20

Predkladateľ

Slovenská debatná
asociácia

TEDxBratislava

The Duke of
Edinburgh's
International Award
Slovensko, o.z.

Názov projektu

Inovácie v stredoškolskom a
základoškolskom debatnom
programe

TEDxBratislavaWomen

Spustenie DofE štipendia pre
Miestne centrá programu
DofE

Schválená
suma

6 000,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

Mesto

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Poslaním Slovenskej debatnej asociácie (SDA) je podporovať kritické myslenie, otvorenosť
a občianstvo mladých ľudí. Od svojho vzniku v roku 1999, ako nástupca programu Nadácie
otvorenej spoločnosti, sa SDA vyprofilovalo na občianske združenie s približne 900 členmi a
členkami v 59 debatných kluboch po celom Slovensku. Prostredníctvom tohtoročného
strategického partnerstva zavedie doteraz najzásadnejšie zmeny v harmonograme
stredoškolského debatného programu. V rámci projektu sa bude tiež venovať posilneniu
svojho základoškolského programu, pre 2. stupeň základných škôl a budovaniu kapacít na
externú komunikáciu. Finančné prostriedky použije na hradenie personálnych nákladov,
pretože organizáciu podujatí pokrýva z účastníckych poplatkov a projektových zdrojov.

Bratislavský

TEDxBratislavaWomen je multižánrová konferencia, ktorá má za cieľ šíriť myšlienky hodné
šírenia. Poslaním TEDxBratislavaWomen 2019 je dať rečníčkam a rečníkom príležitosť
ukázať svoju odvahu a brilantnosť. Zámerom podujatia je sprostredkovať stretnutie čo
možno najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod na
vzájomné stretnutie a rozprúdiť tak živé diskusie na rôzne témy. Finančné prostriedky
budú využité na náklady spojené s technickým zabezpečením podujatia.

Bratislavský

Do DofE sa celosvetovo zapája 1,3 mil mladých ľudí vo veku od 14-24 rokov v 130 krajinách
sveta, na Slovensku vyše 3000 mladých ľudí ročne. Ide o personalizovaný, komplexný a
dlhodobý rozvoj - v programe si mladí ľudia rozvíjajú svoje charakterové vlastnosti, a to
najmä cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Program poskytujú najmä stredné
školy, mentormi účastníkov sú najmä učitelia, ale taktiež súčasní, alebo budúci lídri z
biznisu. Keď mladý človek naplní ciele, ktoré si s mentorom stanovil, získa prestížny
certifikát s medzinárodnou platnosťou. DofE nie je program iba pre elitných študentov z
Bratislavy, je otvorený pre všetkých. Je tu však stále priestor zlepšenie. Cieľom projektu je
preto osloviť a podporiť vo väčšej miere školy, kde študujú aj mladí ľudia, ktorí sa nemôžu
zúčastniť (alebo potrebujú podporiť) kvôli finančnej náročnosti programu a to najmä
nákladom spojených s účasťou na expedícií alebo iných oblastí v programe. V roku 2019
bude spustené tzv. DofE štipendium, ktoré má za cieľ podporiť mladých zo sociálne a
ekonomicky znevýhodneného prostredia, aby sa do programu DofE mohli zapojiť. Finančné
prostriedky budú použité na komunikáciu a manažment štipendijného programu.
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No.

21

Predkladateľ

Názov projektu

Vĺčatá.sk, občianske
združenie

Šírenie povedomia o
pozitívnych aspektoch hier a
technológií

Schválená
suma

6 000,00 €

Mesto

Kraj

Kaplna, okres
Bratislavský
Senec

22

Zippy, občianske
združenie

Zippyho kamaráti rozšírenie Žilina Košice

9 800,00 €

Bratislava

Bratislavský

23

Zmudri, občianske
združenie

Zmudri

4 000,00 €

Prešov

Prešovský

SPOLU

Anotácia projektu

Rodičia a učitelia sa vďaka činnosti občianskeho združenia Vĺčatá a ich
webstránke už od roku 2014 dozvedajú stále viac o množstve hier, ktoré majú pre
deti hodnotu, či už výchovnú, vzdelávaciu alebo estetickú. Okrem toho ich
informujú o technológiách a ich nástrahách ale hlavne pozitívnych stránkach.
V rámci projektu Šírenie povedomia o pozitívnych aspektoch hier a technológií tím
z Vĺčatá.sk zvýši počet článkov, čím sa pomoc a podpora v týchto témach dostane
k väčšiemu počtu ľudí. Zároveň bude môcť s prednáškami ďalej navštevovať
učiteľov a rodičov po celom Slovensku a zlepšovať tak povedomie o tom, čo do
veľkej miery tvorí svet dnešných detí. Finančné prostriedky budú použité na
personálne zabezpečenie tvorby obsahu webovej stránky, založenie a chod
detskej redakcie, prednášky na školách a komunikáciu.
Program Zippyho kamaráti posilňuje duševné zdravie detí vo veku 5-7rokov, ich sociálne a
životné zručnosti ako spracovávanie emócií, princípy efektívnej komunikácie, riešenie
záťažových situácií, budovanie medziľudských vzťahov, posilňovanie empatie a tolerancie.
Predkladaný́ projekt zlepší psychickú odolnosť zapojených detí a učiteľov dlhodobo do ich
ďalšieho života a prispeje tak k celkovému zdraviu našej spoločnosti. Predkladaný́ projekt
je pokračovaním realizácie medzinárodného programu Zippyho kamaráti, ktorý́ sa na
Slovensku realizuje od školského roka 2013/2014, od roku 2018 pod záštitou
novovzniknutého občianskeho združenia Zippy. Prostredníctvom projektu sa rozšíri
realizácia programu Zippyho kamaráti do oblastí Slovenska, v ktorých zatiaľ neprebiehal a
taktiež bude zapojený́ väčší počet nových škôl a tried v ostatných častiach krajiny. V rámci
projektu bude posilnená komunikácia s doposiaľ vyškolenými učiteľmi programu. Finančné
prostriedky budú využité na realizáciu školení učiteľov programu, tlač výučbových
materiálov a projektový́ manažment.
Veľká časť mladých ľudí nepozná udalosti, ktoré sa na Slovensku odohrali za posledné
desaťročia, nepoznajú ich význam a dopad na našu súčasnú spoločnosť. V mnohých
alternatívnych médiách a konšpiračných weboch sa často stretávajú s dezinterpretáciou a
poskytovaní nepravdivých informácií o daných udalostiach. Z tohto vyplýva aj tendencia
podporovania extrémizmu a sympatizovanie s nedemokratickými zriadeniami medzi
mladými. Cieľom projektu Zmudri a kurzu o novodobých dejinách Slovenska je oboznámiť
mladú generáciu o udalostiach, ktoré sa výrazne dotkli a ovplyvnili Slovensko po 2.
svetovej vojne, a to pútavou formou a ich jazykom. Forma video kurzu, ktorý je robený
mladými ľuďmi pre mladých ľudí, je pútavá a zodpovedá súčasným trendom a dopytu
študentov, pričom sa k nim dostane cez školu, ako aj sociálne siete, ktoré sú dnes medzi
mladou generáciou najpopulárnejšie. Finančné prostriedky budú využité na personálne
zabezpečenie projektu, koordináciu spolupráce so strednými školami a na náklady spojené
s kampaňou.

185 200,00 €
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Deficitné skupiny
No.

Predkladateľ

Názov projektu

Schválená suma

Mesto

Kraj

1

Autistické centrum
Andreas, nezisková
organizácia

Tak ďaleko, tak blízko
II.

8 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

2

Návrat, občianske
združenie

Dieťa v bezpečí

15 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

SPOLU

Anotácia projektu
Cieľom projektu Tak ďaleko, tak blízko II. je nadviazať na minuloročný projekt s upriamením
pozornosti na posilnenie rodičov ale aj pedagógov ako spolupracujúcich kooterapeutov, na
všeobecnú podporu starostlivosti o deti s autizmom a na podporu scitlivovania verejnosti v
téme autizmu. Pre rodičov a pedagógov sa v rámci projektu zorganizuje minimálne 10 rôznych
aktivít na podporu a rozvoj detí s PAS. Stratégiou pre rodičov bude podávanie "prvej pomoci",
ako aj poskytovanie neustálej podpory prostredníctvom stretnutí, workshopov a seminárov.
Stratégiou pre deti a mladých ľudí s PAS budú priame špecializované terapie a prípadné
konzultácie priamo na školách. Dlhodobým cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti v téme
autizmu. V rámci projektu je plánované oživenie webovej stránky centra Andreas, propagácia
projektu, náklady spojené s poskytovaním odborných konzultácií, individuálnych terapií,
vzdelávaním odborných zamestnancov a doplnkovými terapiami.
Občianske združenie Návrat vzniklo v roku 1993 ako projekt a následne ako organizácia
podporujúca výhradne rodinné formy riešenia situácie opustených detí. Hlavným cieľom
projektu Dieťa v bezpečí je podporiť psycho-sociálnymi službami existujúce náhradné rodiny a
deti s náročným začiatkom detstva (vyrastajúce v rodinách v kríze). Praktickými nástrojmi (web,
mapy riešení, komentované príbehy a pod.) chce združenie podporovať sociálne okolie týchto
detí a rodín. V roku 2019 sa primárne zameria na učiteľov a asistentov týchto detí. Projekt
zmenšuje bariéry neporozumenia k deťom a napomáha inklúzií detí s dôrazom na vytváranie
psychického bezpečia pre ne, nielen v rodinnom prostredí, ale v ich celom sociálnom okolí.
Finančné prostriedky budú využité na komunikačné náklady a personálne pokrytie
poskytovaných odborných služieb.

24 000,00 €

112

Príloha č. 12 Zverejnený text 10. ročníka Ceny Nadácie Orange

CENA NADÁCIE ORANGE
10. ROČNÍK OCENENIA
CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Za tento čas s dôverou
podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu a meniť
prostredie našej krajiny k lepšiemu.
Pred desiatimi rokmi sa Nadácia rozhodla podporovať mimovládne neziskové organizácie aj formou
verejného ocenenia a uznania ich výnimočného prínosu. Počas tohto obdobia získalo Cenu Nadácie Orange
76 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií a 5 osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
podieľajú na rozvoji občianskej spoločnosti a prinášajú dlhodobé a systematické riešenia širokého spektra
aktuálnych spoločenských otázok. Okrem verejného uznania Nadácia Orange laureátom prerozdelila viac ako
400 tis. EUR, ktoré slúžili na ich ďalší rozvoj a podporu naplnenia ich vízie lepšieho vzdelávania, inkluzívnej
spoločnosti a aktívneho komunitného života.
Pri príležitosti 10. výročia tohto ocenenia Nadácia Orange v spolupráci s Nominačným výborom ocení 10
výnimočných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré významne prispeli k pozitívnej zmene na
Slovensku. Nominačný výbor je tvorený zástupcami a zástupkyňami doterajších laureátov a osobností Ceny
Nadácie Orange.
Nominačný výbor pri tejto príležitosti predloží nominácie na ocenenie mimovládnych neziskových
organizácií za ich dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v oblastiach:
▪ vzdelávanie
▪ sociálna inklúzia
▪ komunitný rozvoj
O udelení ocenenia pre mimovládne neziskové organizácie rozhoduje Hodnotiaca komisia zložená z
odborníkov a odborníčok z mimovládneho a verejného sektora v dvoch kolách hodnotenia.
Posudzovatelia a posudzovateľky z predložených nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučia max. 30
finalistov, ktorí postúpia do druhého kola hodnotenia. Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií
vyberie 10 laureátov Ceny Nadácie Orange.
Ocenené organizácie získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj ich činnosti, a to
vo výške 5 000 EUR.
Ocenenia budú udelené a zverejnené koncom mája 2019 počas slávnostného gala večera za prítomnosti
nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov
Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.
PODMIENKY NOMINÁCIE ORGANIZÁCIÍ
10. ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu,
líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, ich spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných
tém a scitlivovanie spoločnosti voči nim.
Členovia a členky Nominačného výboru majú možnosť predložiť nominácie na max. 3 mimovládne
organizácie, ktoré:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

majú status mimovládnej organizácie (občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia),
sú registrovaná na Slovensku a majú pôsobnosť na území Slovenska minimálne 10 rokov,
ich činnosť priniesla viditeľné výsledky a pozitívny dopad v niektorej z prioritných oblastí Nadácie
Orange, ktoré sú predmetom nominácie,
pristupujú k danej téme nadčasovo, odvážne, inovátorsky,
menia zaužívané a tradičné spôsoby nazerania na definované problémy a ich riešenia,
majú preukázateľný pozitívny dopad na cieľovú skupinu,
dosahujú udržateľné a replikovateľné výsledky,
sú lídrom a inšpiráciou v oblasti v ktorej pôsobia,
majú víziu do budúcnosti.

V hodnotiacom procese nebudú posudzované novovzniknuté organizácie, organizácie, ktoré ukončili svoju
činnosť alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie aktivity v budúcnosti.
Na Cenu Nadácie Orange môžu byť nominované aj organizácie, ktoré toto ocenenie získali v minulosti.
Členovia a členky Nominačného výboru nemôžu nominovať organizáciu, ktorú sami zastupujú.
Organizácie spĺňajúce tieto kritériá môžu byť nominované v rámci nasledujúcich oblastí:
▪ vzdelávanie - v rámci tejto kategórie môžu byť nominované mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti
formálneho vzdelávania (svojou činnosťou ovplyvňujú vzdelávacie procesy vo vzdelávacích inštitúciách) a
neformálneho vzdelávania (realizované mimo formálneho vzdelávacieho systému). Nominované môžu
byť organizácie, ktorých projekty sú orientované priamo na skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie
vzdelávacieho prostredia na školách prostredníctvom nových vyučovacích metód, prinášaním aktuálnych
vyučovacích tém; napomáhajúce kvalitatívnej reforme vzdelávacieho systému, modernizácii fungovania
škôl a spôsobu výučby s cieľom celostného rozvoja detí a mládeže; podporujúce rozvoj tvorivej
a priateľskej klímy, skvalitňovanie vzťahov v rámci škôl aj voči verejnosti; aktívne reagujúce na aktuálne
potreby žiakov, študentov, súčasných a budúcich pedagógov či rodičov a skvalitňujúce prácu s nimi.
▪ sociálna inklúzia – v rámci kategórie budú prijímané nominácie na mimovládne organizácie realizujúce
aktívne a preventívne opatrenia v práci so sociálne či zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi s cieľom
aktívne prispievať k zlepšovaniu ich životnej situácie, predchádzať rizikám ich marginalizácie
a odstraňovať nerovnosti; zabezpečujúcich rovnosť príležitostí v oblasti vzdelávania, prístupu na trh práce,
bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti; poskytujúce podporu v možnostiach spoluúčasti na
rozhodovaní a aktívnej participácii na politických, ekonomických, spoločenských a kultúrnych aktivitách
spoločnosti; prispievajúce k sociálnej súdržnosti, rozvoju sociálnych a komunitných sietí; pracujúce
s verejnou mienkou, scitlivujúce majoritné obyvateľstvo; realizujúce poradenské, adaptívne a advokačné
programy a pod. Nominované môžu byť organizácie s aktivitami realizovanými v prospech sociálne
a zdravotne znevýhodnených cieľových skupín (osôb s mentálnym, telesným a zmyslovým
znevýhodnením, ľudí bez domova, odchovancov detských domovov, rodín nachádzajúcich sa v krízových
situáciách, rodičov pred návratom do pracovného prostredia, seniorov, znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie, migrantov, utečencov a azylantov, príslušníkov národnostných a etnických menšín a ďalších
marginalizovaných skupín obyvateľov).
▪ komunitný rozvoj – nominované môžu byť mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na komunitnej
(lokálnej) úrovni, ktoré rozpoznávajú potreby a zároveň potenciál komunity a iniciujú aktivity vedúce
k pozitívnym zmenám v rámci jej rozvoja. Nadácia Orange má za cieľ vyzdvihnúť predovšetkým aktivity
smerujúce k oživovaniu a rozvoju zdravých komunít, realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce a
aktívneho zapojenia rôznorodých cieľových skupín v rámci procesu rozpoznávania problémov komunity
a prinášania riešení, vytvárajúce príležitosti na stretávanie a vzájomné spoznávanie sa členov komunity,
podporujúce vytváranie sociálnych sietí aj mimo nej, prepájajúce rôznorodé skupiny obyvateľov,
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scitlivujúce ich voči každodennému dianiu, vzdelávajúce a podnecujúce k občianskej angažovanosti a
dobrovoľníctvu.
Nominácie budú podávané vyplnením elektronického nominačného formulára, ktorý je potrebné zaslať do
uzávierky 20. marca 2019 do 12:00.
HODNOTIACI PROCES A KRITÉRIÁ
Všetky nominácie predložené v riadnom termíne a spĺňajúce základné podmienky ocenenia budú v rámci
hodnotiaceho procesu posudzované nezávislou odbornou komisiou v dvoch hodnotiacich kolách.
Posudzovanie nominovaných organizácií prebieha podľa nasledujúcich kritérií:
Dlhodobý a systematický prínos
▪ Organizácia sa dlhodobo a systematicky venuje aktivitám, ktoré sú predmetom nominácie.
▪ Organizácia dosiahla svojimi aktivitami výsledky prispievajúce k pozitívnej zmene. Prináša aplikovateľné
praktické riešenia.
▪ Organizácia má víziu, ktorá zabezpečí pokračovanie jej aktivít a zaistí udržateľnosť dosiahnutých
výsledkov aj v budúcnosti.
▪ Vyhľadáva možnosti spolupráce, ktoré môžu viesť k pozitívnym výsledkom a systémovým zmenám
v oblasti, ktorou sa zaoberá.
Odvaha a líderstvo
▪ Realizácia a výstupy aktivít organizácie predstavujú inšpiráciu pre iné organizácie. Je vzorom a lídrom vo
svojej oblasti.
▪ Organizácia zameriava svoju pozornosť na tému, ktorá je napriek svojmu významu len okrajovo vnímaná,
stanovuje si nové výzvy, mení tradičný náhľad na témy, ktorými sa zaoberá.
▪ Organizácia svojimi aktivitami prispieva k zmene vo vnímaní témy/problematiky komunitou, širokou
verejnosťou, inými mimovládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami.
Spoločenský dopad
▪ Aktivity organizácie prispievajú k dlhodobej pozitívnej zmene u cieľovej skupiny.
▪ Organizácia zohľadňuje špecifiká a meniace sa potreby cieľovej skupiny.
▪ Cieľová skupina je aktívne zapájaná do procesov rozpoznávania a pomenovávania potrieb, hľadania
vhodných riešení a ich napĺňania.
▪ Prispieva k scitlivovaniu spoločnosti voči konkrétnym témam, zvyšuje mieru angažovanosti v spoločnosti.
Organizátor si vyhradzuje právo požiadať nominujúcu a nominovanú organizáciu o doplnenie informácií o jej
činnosti počas hodnotiaceho procesu.
Posudzovatelia z predložených nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučia max. 30 nominácií, ktoré
budú postúpené do druhého kola hodnotenia. Všetky nominované organizácie postúpené na shortlist budú
oslovené k doplneniu ďalších údajov a materiálov podporujúcich ich nomináciu a slúžiacich na zhodnotenie
ich výnimočného prínosu, za ktorý by mali byť ocenené.
Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií vyberie 10 laureátov Ceny Nadácie Orange.
Všetky ocenené organizácie získajú umelecký artefakt a finančnú odmenu vo výške 5 000 EUR určenej na ďalší
rozvoj ich činnosti. Čerpanie tejto finančnej odmeny je viazané na koniec roka 2019.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Začiatok nominačného procesu

4. 3. 2019

Uzávierka prijímania nominácií

20. 3. 2019

Prvé koho hodnotenia a výber organizácií na tzv. shortlist

22. 3. – 1. 4. 2019

Zverejnenie shortlistu a komunikácia s finalistami

od 5. 4. 2019

Druhé koho hodnotenia

23. 4. 2019 – 10. 5. 2019

Galavečer

máj 2019

Viac informácií poskytne:
Natália Blahová, programová manažérka pre Nadáciu Orange
Centrum pre filantropiu n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: 0905 313 313
e-mail: blahova@nadaciaorange.sk
www.nadaciaorange.sk
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Príloha č. 13 Zoznam ocenených organizácií v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange

No.

1

2

3

4

5

6

Laureáti ocenenia

Centrum
environmentálnej a
etickej výchovy
Živica

Centrum
komunitného
organizovania

Centrum pre
výskum etnicity a
kultúry

Centrum Slniečko,
nezisková
organizácia

Liga za ľudské
práva

Návrat, občianske
združenie

Finančná
odmena

Ocenenie organizácie

5 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získalo Cenu Nadácie Orange za
inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k
všímavosti a líderstvu a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do
školstva prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích programov. Finančnú odmenu, ktorá sa
viaže k získanému oceneniu, využije na rozvoj novej platformy outdoorového vzdelávania s
názvom Hurá von, ktorá bude na Slovensku prvá svojho druhu, pričom v susedných krajinách
je podobné vzdelávanie už podchytené organizáciami niekoľko rokov. Časť financií bude
využitá na redizajn hlavnej webstránky, jej sprehľadnenie a prispôsobenie požiadavkám
dnešnej doby a technológií.

5 000,00 €

Centrum komunitného organizovania bolo v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange ocenené
za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a
komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe
systematickej práce na školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania
ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o
ľudských právach. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bude využitá na personálne
náklady organizácie pre komunitných pracovníkov a pracovníčky.

5 000,00 €

Centrum pre výskum etnicity a kultúry získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie
Orange za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie
rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania
spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín
ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej. Finančnú odmenu viažucu sa na
ocenenie využije napísanie a publikovanie knihy, ktorá by sa komplexne zameriava na témy,
ktorým sa už 15 rokov organizácia venuje – inklúzia, menšiny, sociálna súdržnosť, interetnické
vzťahy, participácia a podobne. Cieľom publikácie bude obzrieť sa za vývojom na Slovensku za
posledných 15 rokov, na to, čo sa podarilo a nepodarilo dosiahnuť, aké výzvy nás ešte čakajú a
podobne. Dlhodobá práca a prínos organizácie sa tak zhmotní a zhodnotí aj pre širšiu laickú a
odbornú verejnosť.

5 000,00 €

Nezisková organizácia Centrum Slniečko získala ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie
Orange za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie,
ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a
rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových
zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia. Finančná
odmena viažuca sa na toto ocenenie bude využitá na kúpu osobného automobilu s cieľom
skvalitnenia poskytovaných terénnych služieb pre deti a rodiny v kríze.

5 000,00 €

Liga za ľudské práva získala Cenu Nadácie Orange za dlhodobú prácu a prínos v oblasti
advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov
do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej
migračnej, azylovej a integračnej politiky. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie
využije na ďalší rozvoj organizácie a jej zamestnancov v podobe vzdelávacích aktivít, na
poskytovanie advokačných služieb svojim klientom a personálne, materiálne a administratívne
výdavky spojené s každodennou prácou organizácie.

5 000,00 €

Občianske združenie Návrat získalo Cenu Nadácie Orange za dlhodobú prácu v oblasti
podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v
náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti
o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté
ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie
využije na personálne zabezpečenie odborných pracovníkov, ktorí budú poskytovať
poradenstvo, terapie rodičom a deťom. Taktiež na režijné náklady súvisiace s poskytovaním
služieb pre rodiny, ako prenájom, cestovné, ubytovanie a stravu pri poradenských
víkendových pobytoch.
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No.

7

8

9

10

Laureáti ocenenia

PDCS, občianske
združenie

Proti prúdu,
občianske združenie

Truc sphérique,
občianske združenie

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím v
Slovenskej
republike

SPOLU

Finančná
odmena

Ocenenie organizácie

5 000,00 €

Občianske združenie PDCS získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za
dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a
posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na
vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos
v rozvoji občianskej spoločnosti. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bude využitá
na zostavenie a prípravu kurzu Conflict Academy zameraného na poznanie konfliktov a
odbarikádovanie dialógu, ako základného prvku demokracie, ktorý je potrebné kultivovať. Ide
o kurz formou „blended learning“ ( kombinované vzdelávanie), ktorý pozostáva z online a
offline elementov. Vzdelávanie bude prebiehať offline aj online v angličtine aj slovenčine
prvotriednymi slovenskými i zahraničnými odborníkmi o metódach depolarizácie,
nadväzovania dialógu tam, kde je to ťažké, transformácie konfliktov, nenásilnom prístupe ku
konfliktom apod. Finančné prostriedky budú využité na mapovanie, honoráre lektorov,
trénerov, metodiky, preklad materiálov a propagáciu kurzu.

5 000,00 €

Občianske združenie Proti prúdu získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za
dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v
prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a
odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou. Už 18 rokov, spoločne s čitateľmi Nota bene
na celom Slovensku, pomáha ľuďom bez domova lepšie žiť. Pouličný časopis Nota bene je
jedinečným nástrojom pomoci ľuďom bez domova. Každý mesiac dáva 350 ľuďom bez domova
šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty a možnosť zamerať sa z
každodenného prežitia na ulici na dlhodobejšiu perspektívu. Finančné prostriedky viažuce sa
na odmenu vyplývajúcu z ocenenia budú použité na tlač časopisu Nota bene.

5 000,00 €

Občianske združenie Truc Sphérique získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie
Orange za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja
občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych
kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou. Okrem
iných aktivít sa stále venuje rekonštrukcii Novej Synagógy a hoci je už druhý rok otvorená a
program naplno beží, je potrebné realizovať niekoľko posledných prác. Finančná odmena
viažuca sa na ocenenie bude využitá na stolárske práce, interiérové dvere a revíziu a ďalšie
práce spojené so spustením výťahu, ktorého sfunkčnenie vytvorí bezbariérový prístup na
balkón Synagógy.

5 000,00 €

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike získalo ocenenie
v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v
oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s
mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny
do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie. Finančnú odmenu viažucu sa na toto
ocenenie využije združenie na montáž klimatizácie do školiacich priestorov v rámci centra
BIVIO. Ide o priestory určené na realizáciu vzdelávacích aktivít, a to nielen samotného
združenia, ale aj na realizáciu rôznych druhov školení, seminárov či teambuildingov ďalších
mimovládnych organizácií a kultúrno-spoločenských a komunitných podujatí.

50 000,00 €
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