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Výsledky  
 

V roku 2019 sa do otvorených grantových programov prihlásilo 561 predkladateľov so žiadosťami o podporu v celkovej výške 1 854 915,37 EUR. 

Nadácia EPH schválila podporu 175 žiadostiam v celkovej výške 397 330 EUR.  

 

Grantový program Počet projektov Suma podpory 

Oporný bod 42                      150 000,00 EUR  

Šport na dosah 36                        60 000,00 EUR  

V mojom okolí 52                        60 000,00 EUR  

Zo života 15                        77 330,00 EUR  

Zúčastniť sa 30                        50 000,00 EUR  

 

 

Zoznamy podporených projektov v jednotlivých grantových programoch 
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Vzdelávanie a inovácie 
 
 

 

Zúčastniť sa 

 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 
Amavet klub 964 pri 
Gymnáziu vo Vranove nad 
Topľou 

Medzinárodná súťaž RoboRAVE 
International 2019 v Číne 

                        2 060,00 €  

Koncom roka 2018 sme sa zúčastnili súťaže RoboRAVE Slovakia 2018, ktorá prebehla na pôde 
Žilinskej univerzity v Žiline. Išlo o kategóriu v stavbe a programovaní autonómnych robotov s názvom 
Fire Fighting. Na tejto súťaži sme získali prvé miesto a nomináciu na medzinárodnú súťaž RoboRAVE 
International 2019 v Číne. Na súťaž v Číne postupujeme ako jediný tím študentov zo Slovenska.  
Účasťou a porovnaním s konkurenčnými tímami získame ďalšie skúsenosti a vedomosti. Tímy nielen 
súťažia ale sa aj stretávajú na vzdelávacích workshopoch. V rámci projektu sa zameriame na 
zdokonalenie nášho autonómneho robota, ktorého chceme použiť na medzinárodnej súťaži. Zároveň 
je našim cieľom odovzdať tieto naše nové skúsenosti z  programovania a konštrukcie robota  mladším 
členom nášho klubu, ako aj žiakov základných škôl, ktoré k nám chodia na návštevy a krúžky. 

2 
Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku, AMAVET 

Expo Sciences International v Abu 
Dhabi, SAE 

                        2 080,00 €  

Uchádzame sa o grant na pokrytie našich nákladov (letenka, účastnícky poplatok), vďaka ktorým by 
sme sa radi zúčastnili na svetovej súťaži pre žiakov stredných škôl Expo Sciences International 2019, 
kde výsledky žiackeho výskumu prezentuje takmer 1200 študentov z 55 krajín, ktorí sú víťazmi 
národných kôl.  Na základe prezentácie nášho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2018 
sme boli nominovaní reprezentovať Slovensko na ESI 19 a radi by sme predstavili náš projekt v 
septembri v Abu Dhabi. Názov projektu: Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Na 
ESI 19 by sme mohli prezentovať nielen náš projekt, školu ale aj Slovensko. Taktiež by sme mohli 
diskutovať s mladými vedcami, ako aj s vedeckými odborníkmi. V žiadosti uvádzam náklady vo výške 
2100 eur pre 2 osoby. 

3 FLL Slovensko o.z. 
Podpora tímov v súťaži FIRST LEGO 
League 

                        2 000,00 €  

Projekt je zameraný na zníženie nákladov tímov na účast na medzinárodnej súťaži FLL ktorej cielom 
je nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu 
a povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Sekundárnym cielom je zvýšenie 
pozatelnosti súťaže na Slovensku. 

4 Hexadron o.z. 
Podpora vedecko vzdelávacieho 
krúžku Hexadron 

                        1 000,00 €  

Pod občianskym združením Hexadron existuje už piaty rok vedecko výskumný krúžok, ktorý sa venuje 
vzdelávaniu mládeže v duchu STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and 
Mathematics). Na další rozvoj tímu, vzdelávanie nových členov a podporu sú nevyhnutné aj finančné 
prostriedky o ktoré sa uchádzame cez tento grant. 
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

5 
Katolícka spojená škola sv. 
Mikuláša 

Bádateľské aktivity nadaných žiakov 
školy ich prezentácia na súťažiach a 
tvorivých aktivitách 

                        2 500,00 €  

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša zahŕňa 2 organizačné zložky - Základnú školu a Gymnázium sv. 
Mikuláša (osemročné gymnázium), vďaka čomu sa aktivity projektu dotknú žiakov vo vekovom rozpätí 
6-19 rokov. Naša škola posledných 10 rokov dosahuje mimoriadne úspechy na mnohých 
zahraničných prírodovedných súťažiach nielen v Európe, ale aj Ázií, Amerike a Afrike. Je nevyhnutné 
dosiahnuť špičkovú vedeckú úroveň a praktické zmysluplné využitie projektu. Popri tom 
spolupracujeme s vedeckými inštitúciami a vysokými školami. Prostredníctvom práce na 
študentských vedeckých projektoch a práce študentov na stretnutiach klubu AMAVET a biologických 
krúžkoch chceme rozvíjať environmentálne myslenie, aktivity, povedomie nielen v miestnom regióne, 
ale aj v národnom, resp. medzinárodnom meradle. Študenti sa venujú svojim vedeckým 
experimentom popri škole, vo voľnom čase, rovnako ako ja, ich stredoškolská učiteľka biológie. 
Finančné prostriedky, o ktoré sa uchádzame, sú pre nás nevyhnutné - pre materiálno-technické 
vybavenie nielen samotných projektov, spracovanie a prezentáciu získaných údajov, ale aj pre účasť 
študentov na najväčších a najprestížnejších medzinárodných súťažiach a vedeckých výstavách. 
Výsledky žiakov boli a aj budú medializované. Súčasne získané prostriedky využijeme aj na 
propagáciu aktuálnych zdravotných, environmentálnych a populárno-vzdelávacích otázok a 
problémov medzi všetkými žiakmi školy. 

6 

Klub priateľov zrakovo 
postihnutej mládeže pri SOŠ 
pre žiakov so zrakovým 
postihnutím 

Handicap nebráni nášmu podnikaniu                         2 500,00 €  

Formou zážitkového a projektového vyučovania zrealizujeme so žiakmi odboru technicko-
administratívny pracovník projekt spoločnej práce v cvičnej firme, ktorý im sprostredkuje prepojenie 
viacerých predmetov s ich budúcim každodenným životom zamestnanca reálnej firmy, či podnikateľa. 
Cvičná firma je praktickým doplnkom k vzdelávaniu zrakovo a telesne postihnutých študentov daného 
odboru. V nej študenti realizujú všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú v reálnej firme od prijatie 
zamestnanca, jeho prihlásenia do zdravotnej a sociálnej poisťovne, daňového úradu, personalistiky, 
až po samotnú prípravu katalógov, letákov, reklám, vyhotovenia a spracovania objednávok, dodacích 
listov a faktúr, vyúčtovania a ostatné činnosti spojené s bežným chodom reálnej firmy. Firemná práca 
vrcholí prípravou a účasťou cvičnej firmy na veľtrhoch, na ktorých sa každoročne cvičná firma 
zúčastňuje. Počas dvoch dní v októbri 2019 sa uskutoční v Košiciach 17. ročník Medzinárodného 
veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Našou účasťou chceme ukázať nielen našim žiakom, ale aj ostatnej 
zdravej populácii ich hodnotu. Na misku váh položíme schopnosti, zručnosti, vedomosti, 
samostatnosť, osobitosť, jedinečnosť našich žiakov a ich zdravých rovesníkov z celého Slovenska i 
zo zahraničia. Sme presvedčení, že misky váh ostanú v rovnováhe. 

7 
Občianske združenie 
EDUJOY 

Keď ochotníci vyčaria úsmev...                         1 000,00 €  

Projektom Keď ochotníci vyčaria úsmev... by sme chceli s dramatickým krúžkom zahrať a potešiť 
rôznorodé a rôzne vekové kategórie divákov, od najmladších detí po seniorov, dospelých so 
zdravotným znevýhodneným aj maturantov,  ktorým by sme v novom školskom roku chceli predviesť 
adaptáciu divadelnej hry Kým kohút nezaspieva. V budúcom školskom roku by sme sa chceli 
zúčastniť okresných súťaží - Dieťa v divadle a Vajanského Martin. Tvorivá dramatika rozvíja kľúčové 
kompetencie žiakov, posilňuje ich sebavedomé vystupovanie, rozvíja kreativitu, podporuje lásku k 
umeniu. Divadlo využíva metódy a prostriedky tvorivej dramatiky. Cez improvizácie stavané na 
vlastných zážitkoch a skúsenostiach sa dostávajú k ucelenému divadelnému útvaru, ktorý prezentujú 
na verejnosti. 
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

8 
Občianske združenie 
Gymnázia Viliama Paulinyho-
Tótha 

Účasť na robotickej súťaži Roborave                            985,00 €  

Roborave je súťaž ktorá je organizovaná už 19 rokov. Študenti martinského gymnázia sa tejto súťaže 
chcú zúčastniť v kategórii Firefighting – Zhasínanie sviečok. Je to kategória určená pre autonómnych 
robotov, ktorí majú za úlohu zhasnúť 4 sviečky na hracom ihrisku. Takéto súťaže sú začiatkom do 
sveta autonómnych robotov, ktoré možno v budúcnosti budú hasiť reálne požiare vo svete. Slovenské 
kolo tejto súťaže je organizované každoročne, najbližší ročník bude v apríli/máji 2020. Ambiciózna 
skupinka študentov v tíme s názvom Fire Breathing Rubber Duckies sa plánuje zúčastniť aj 
celosvetového kola tejto súťaže v júli 2020 v Nagoyi, Japonsku. Potrebujú získať hlavne peniaze na 
zostrojenie robota, s ktorým sa môžu zúčastniť aj celosvetového kola v Japonsku. 

9 
Občianske združenie 
ROBOT-IT 

Podpora mládeže v oblasti robotiky a 
IT 

                        2 000,00 €  

Na celoslovenskú súťaž RoboCup sme sa pripravovali od októbra 2018. Konala sa 27.3.- 29.3. 2019 
v Liptovskom Mikuláši.  Vybojovali sme 1. miesto a postup na svetové kolo. 
 Celosvetové podujatie, na ktorom sa chceme zúčastniť a reprezentovať Slovensko je RoboCup 
Junior 2019, ktoré sa uskutoční v Sydney- Austrália. Je to  celosvetové robotické podujatie pre 
nadšencov robotiky a technológií. Súťaži sa v štyroch kategóriách, a to: záchranár, konštrukcia, 
robotický futbal a OnStage (tanec robotov). Naši žiaci súťažia v kategórii OnStage (tanec robotov). 
Je to najťažšia kategória, ktorá si vyžaduje náročnú prípravu v samotnom programovaní a 
konštruovaní robotov, vytvorenie scenára pre vystúpenie robotov, výroba kulís, kostýmov, svetelných 
a iných efektov a propagačného videa. To všetko si vyžaduje aj materiálnu výbavu- robotické 
stavebnice a iné komponenty, s ktorými žiaci pracujú. Vybojovali si šancu reprezentovať Slovensko 
na celosvetovom fóre robotiky. 

10 Pohodovo o.z. Mladí reportéri                         2 499,00 €  

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, www.yre.global) je 
medzinárodný program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental 
Education) so sídlom v Kodani, www.fee.global. V súčasnosti sa je doň zapojených viac ako 350 000 
študentov  vo veku 11-25 rokov, z  38 krajín sveta. Reportéri zo Slovenska každoročne v celosvetovej 
súťaži  YRE v kategóriach článok, fotografia a video získavajú popredné miesta. Slovensko bolo 
pôvodne zahrnuté do podporovaného programu Litter less Campaign, v rámci ktorej malo Slovensko 
zabezpečenú aj finančnú podporu na nákup techniky, ktorá je pre tvorenie mediálnych výstupov do 
súťaže nevyhnutná, no keďže je "Slovensko malou krajinou", prestalo byť zo zahraničia v tomto 
finančne podporované a bolo nahradené inou krajinou. Preto hľadáme pre naše reportérske  tímy ( z 
dvoch škôl- CZŠ Narnia a SZŠW ), ktorých práce postúpili do medzinárodnej súťaže, možnosť 
zabezpečenia finančnej podpory na prípravu a vzdelávanie sa priamou reportérskou prácou " v 
teréne" , kde budú sprevádzaní odborníkmi (režisér, fotograf, ekológ) , tvorenie reportáží a fotografií 
tak, aby mohli byť v medzinárodnej konkurencii mladých reportérov z 38 krajín sveta čo najúspešnejší. 

11 
Progres 2000, občianske 
združenie 

Robocup 2019 - zo Sabinova do 
Sydney 

                        2 000,00 €  

Študenti SPŠE Prešov Samuel Guláš a Matej Kandráč a žiaci CZŠ sv. J.Krstiteľa Sabinov Filip Ondrej 
a Samuel Vargovčík si na národnej kvalifikácii v Liptovskom Mikuláši vybojovali v kategórii Rescue 
Simulation nomináciu na celosvetovú súťaž Robocup 2019, ktorá sa tento rok koná v austrálskom 
Sydney v dňoch 2.-8.7.2019. Pred samotnou súťažou budeme mať v jej dejisku týždňové sústredenie 
a aklimatizáciu 

12 
Rodičovské združenie pri ZŠ 
Jakubov 

Jakubovskí roboti na FLL                            500,00 €  

Robotická súťaž First Lego League (FLL www.fll.sk ) je najväčšia svetová súťaž programovateľných 
LEGO robotov. V súťaži si žiaci preveria svoje schopnosti nielen z programovania a skladania 
pomocou lega, ale aj z tímovej práce, plánovania a prezentačných zručnostiach a (v medzinárodných 
kolách) v angličtine. Z okresu Malacky sme boli vo FLL 2018 jediný tím, ale prostredníctvom 
partnerstiev s okolitými školami môžu aj ony čerpať z našich skúseností. Naším cieľom na FLL 2019 
je dosiahnuť úspech v niektorej z disciplín (Robot Design, Teamwork, Research Project, Robot Game) 
a celkovo sa umiestniť v prvej polovici. 
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

13 
Rodičovské zruženie pri ZŠ 
Jakubov 

Turnaj LEGO robotov v Jakubove                         1 200,00 €  

Každým rokom sa v pokrokových krajinách čoraz viac dostáva do popredia robotizácia a vznikajú 
nové povolania, na ktoré neboli ľudia počas ich školských čias pripravovaní. Je veľmi pravdepodobné, 
že robotizácia a profesie s ňou spojené sú budúcnosťou tohto sveta. Keďže si uvedomujeme, že 
základnou úlohou školy je pripraviť žiakov pre život, vo vzdelávaní v duchu robotickej budúcnosti 
vidíme obrovský prínos. Hlavnými cieľmi turnaja je propagácia STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) vzdelávania prostredníctvom robotiky vo výučbe na základných 
školách, zvýšenie znalostí žiakov a učiteľov a príprava súťažiacich tímov na iné robotické turnaje a 
súťaže (First Lego League, Robotická liga, ISTROBOT, ...). 

14 Slovenská debatná asociácia 
Slovenský národný tím na 
Stredoškolské majstrovstvá sveta v 
debate 2019 na Srí Lanke 

                        2 500,00 €  

Slovenská debatná asociácia opäť vysiela tím 5 stredoškolských debatérov a debatérok 
reprezentovať Slovensko na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debate (World Schools Debating 
Championship - WSDC), ktoré budú v auguste na Srí Lanke. WSDC je najvýznamnejšie stredoškolské 
debatné podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktorého sa zúčastňuje vyše 60 krajín. Akademická debata 
je organizovaná výmena názorov, v ktorej dva tímy obhajujú alebo vyvracajú vopred zadanú tézu. 
Každú debatu rozhoduje nestranný rozhodcovský panel najmä na základe kvality argumentácie a 
zvolenej stratégie tímov. 

15 sobi, o.z. 
Študentská súťaž o najlepšie eko 
dizajny zo Slovenska 

                        1 500,00 €  

Myšlienkou súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby sa zamýšľali nad súčasnou produkciou vo svete a 
motivovať ich k využitiu vlastného potenciálu pre pozitívnu zmenu v spoločnosti. Súťaž bude mať dve 
fázy, v druhej fáze dostanú študenti expertných mentorov a svoje nápady budú môcť pretaviť do 
skutočnosti. Nápad podporili a stali sa partnermi súťaže aj Iuventa, IPAO, EkoCharita, Nexteria, Eco 
friendly Hotel Dália a súťaž má k dnešnému dňu 3 potvrdených ambasádorov. 

16 Spojená škola Medzinárodná ekonomická súťaž                         1 400,00 €  

Hlavnou aktivitou projektu je účasť na spoločnej súťaži podnikateľských zručností, ktorá sa uskutoční 
na pôde poľskej školy Regionálne centrum odborného vzdelávania v Nisku. Okrem žiakov našej školy 
sa súťaže zúčastnia žiaci poľských škôl z regiónu. Na súťaž budú pozvaní aj ostatní súčasní partneri 
– z Česka, Rumunska a Litvy. Pôjde o dvojdňovú súťaž, ktorej predmetom bude prezentácia a 
hodnotenie podnikateľských a prezentačných zručností žiakov stredných škôl.  

17 
SSOŠ hotelierstva a 
gastronómie Mladosť, Prešov 

Vzdelávanie a inovácie v odborných 
činnostiach žiakov 

                        2 000,00 €  

- vzdelávanie a inovácia  v odbore baristika a barmanstvo 
- kreativita pri príprave rôznych druhov káv a miešaných nápojov 
- vzdelávanie  pri príprave alternatívnych druhov káv 
- príprava a účasť na súťažiach 
- organizácia celoslovenskej súťaže v našej škole v mesiaci október 

18 
Stredná odborná škola 
chemická, Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava 

Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov 
a proteínov 

                        2 500,00 €  

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a výskum tímu žiakov v oblasti dizajnu, syntézy a štruktúry 
proteínov, ktorý sa uskutoční na Insitute for Research in Biomedicine, Carrer de Baldiri Reixac 10, 
Barcelona (ďalej IRB Barcelona). IRB je inštitúcia zapojená do základného a aplikovaného výskumu 
na rozhraní medzi molekulovou a bunkovou biológiou, bioinformatikou a štruktúrnou biológiou a 
chémiou. Do výskumu sú zapojení experti v proteomike, genomike, bioštatistike a pokročilej digitálnej 
mikroskopii. 
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19 Súkromná spojená škola Chceme víťaziť!                            400,00 €  

Cieľom projektu je umožniť žiakom Súkromnej spojenej školy a Súkromného gymnázia zodpovedne 
sa pripraviť  a zúčastniť sa celoslovenského finále prednesovej súťaže v cudzích jazykoch – Jazykový 
kvet 2019. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu na Slovensku, v tomto školskom roku sa koná už jej 
9.ročník a naši žiaci sa jej zúčastňujú pravidelne. Stali sa víťazmi v kategórii dráma v anglickom jazyku 
v rokoch 2013 aj 2014. V tomto roku majú možnosť zvíťaziť v kategórii dráma v španielskom jazyku, 
čo považujeme za mimoriadny úspech najmä preto, že sa tento jazyk učia ešte len dva roky. Zároveň 
máme možnosť vyslať na celoslovenské finále aj žiačku, prednášajúcu v slovenskom jazyku, ktorý 
ale nie je jej materinským jazykom. V konkurencii viacerých uchádzačov obsadila v krajskom finále 
prvé miesto. Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2019 sa bude konať koncom mája v Nitre, 
ktorá je od Košíc vzdialená 315 km. Žiaci musia byť prítomní na súťaži už  v ranných hodinách. 
Vzhľadom na vzdialenosť a časovú náročnosť cesty musia žiaci cestovať do Nitry  1 deň vopred a 
ubytovať sa v hotelovom  zariadení. Príprava žiakov na súťaž  je časovo, ale aj finančne náročná. Z 
uvedeného dôvodu  žiadame nadáciu o finančnú podporu. 

20 
Súkromná základná škola, 
Gorkého 4, Skalica 

Máme radi Lego                         1 000,00 €  

Projekt Máme radi Lego má ambíciu vzbudiť a rozšíriť medzi žiakmi  záujem o technológie a 
programovanie hravou formou prostredníctvom stavebníc LEGO MINSTORMS. Po nadobudnutí 
základných zručností získajú deti motiváciu zapojiť sa do programu FIRST LEGO League na 
Slovensku. 

21 Základná škola Holubyho Mladý vedec                         2 500,00 €  

Projekt Mladý vedec podporuje mladé talenty-žiakov 5.-9.roč. základnej školy v práci s mikroskopom. 
Vytvára priestor pre účasť v medzinárodnej súťaži v oblasti videa a fotografie Nikon Small World. 
Podporuje filantropiu mladej generácie a pmôže naštartovať vedeckú kariéru budúcej generácie vo 
vedeckej sfére. 

22 
Základná škola Janka Kráľa, 
Žiarska 679/13, 031 04 
Liptovský Mikuláš 

S Legom na turnaj                            266,00 €  

V školskom roku 2019/ 2020  by sa  5 žiakov našej školy chcelo premiérovo zúčastniť robotickej 
súťaže  FIRST LEGO League na regionálnom turnaji, ktorý sa uskutoční 12.decembra 2019 v 
Poprade. Jedná sa o žiakov 5 .a 6.ročníka s pozitívnym vzťahom k riešeniu predkladaných 
problémových úloh s robotickou stavebnicou.Chýba im komplexnejšia predstava využitia robotov v 
reálnom živote a taktiež možnosť porovnania doteraz získaných zručností s rovesníkmi z iných škôl. 
Z tohto dôvodu by sa radi zapojili do projektu FIRST LEGO League, v ktorom by získali možnosť zistiť 
aké zručnosti majú osvojené na riešenie úloh z reálneho života a kam ďalej by sa ešte mohli posunúť. 

23 
Základná škola Rajčianska 3, 
Bratislava 

Lego robotika vo Vrakuni                         2 000,00 €  
Od roku 2014 sa venujem vedeniu mimoškolskej záujmovej činnosti a na základnej škole vediem 
robotický krúžok pre deti od 8-14 rokov. Na tomto krúžku sa deti pripravujú na účasť v celosvetovej 
robotickej súťaži FIRST LEGO LEAGUE. 

24 
Základná škola s materskou 
školou, Hradná 342, Lipt. 
Hrádok 03301 

S robotmi do sveta                         2 500,00 €  

Príprava a účasť na majstrovstvách sveta v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior v 
Austrálskom Sydney 2.-8.7.2019.  Účasť na majstrovstvách sveta je obrovskou motiváciu, ktorá 
poháňa k tvorivosti, usilovnosti a vytrvalosti. Navrhovaná aktivita je pozitívny dopad aj z hľadiska 
reprezentácie školy, mesta a samotného Slovenska. 

25 Základná škola, Kluknava 43 Máme na viac!                         1 300,00 €  
Projekt Máme na viac! bude realizovaný na našej škole na dosiahnutie, čo najlepších výsledkov v 
oblastí súťaží. Nákupom didaktických prostriedkov budeme precvičovať úlohy, ktoré vyplývajú z 
podmienok súťaži, aby naši žiaci dosiahli , čo najlepšie výsledky na celoslovenských kolách. 

26 
Základná škola, Nábrežná 95, 
Nové Zámky 

LEGOBOTi pre všetkých                         2 479,00 €  
Žiaci sa v rámci krúžku budú zaoberať stavbou stacionárnych, ale aj mechanických projektov z lega 
s možnosťou programovania mobilných robotov s cieľom zúčastniť sa na súťaži zameranej na  lego 
robotiku  -  RoboRAVE Slovensko v Žiline. 
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27 
Základná škola, P. 
Jilemnického 1035/2, 96001 
Zvolen 

RoboGen ide na FLL aj tento rok                            831,00 €  
Financovanie registračného poplatku na najväčšiu súťaž Lego robotov na Slovenku pre náš školský 
tím RoboGen + zakúpenie robotickej stavebnice pre efektívnu prípravu tímu na súťaž. Robotická 
stavebnica zabezpečí aj udržateľný rozvoj robotického krúžku na škole. 

28 
ZŠ A. Kmeťa, Ul. M. R. 
Štefánika 34, 934 01 Levice 

Nadaní žiaci – budúcnosť nášho 
národa 

                        1 000,00 €  

Finančná podpora mimoškolských aktivít žiakov z tried so všeobecným intelektovým nadaním, 
podpora ich účasti na súťažiach a olympiádach, zorganizovanie edukačnej exkurzie ako odmeny za 
úspechy v súťažiach a olympiádach, doplnenie IKT techniky zakúpením vizualizéra, dataprojektora s 
príslušenstvom a keramickej tabule. 

29 ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga KODU CUP                         2 000,00 €  

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v rámci projektu KODU GAME LAB zorganizuje celoštátnu súťaž v 
programovaní hier. Špecializovaný program Kodu Game Lab prebudí u žiakov tvorivé schopnosti. 
Ponúkne priestor pre kreativitu a realizáciu svojej fantázie. Žiaci si vytvoria vlastnú hru, určia jej 
pravidla a definujú zložité herné podmienky. Počas projektu zrealizujeme online webináre zamerané 
na programovanie KODU pre jednotlivé školy. Na hodinách informatiky sa žiaci naučia systematicky 
pracovať na programovaní svojej hry. Vyvrcholením bude finálový deň KODU CUP, kde si miešané 
tímy prihlásených škôl zmerajú svoje nadobudnuté kompetencie v programovaní. Finančné 
prostriedky budú využité na nákup notebookov určených k programovaniu hier na škole a k práci na 
skupinových aktivitách v rámci finálového dňa Kodu Cup. 

30 
ZŠ s MŠ Školská 3,Poproč 
04424 

SÚHRA ("Nezáleží na mene,keď 
vieš,kde máš korene." 

                        1 500,00 €  

Generálna konferencia OSN pre vzdelávanie,vedu a kultúru -UNESCO-na svojom 32.zasadnutí 
prijala dňa 17.10.2003 Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a na svojom 
33.zasadnutí Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. V zmysle týchto 
dohovorov, vychádzajúc zo základných pedagogických dokumentov pri napĺňaní cieľov školy pre 
zachovanie špecifík regiónu a zachovanie zvykov,tradícií,pestovať hrdosť mladých ľudí na svoj 
región,krajinu. Zrealizovať hravou a zážitkovou formou sprostredkovanie informácií o regióne 
prostredníctvom putovnej súťažno-hrovej aktivity SÚHRA /SÚ=súťaž,HRA=hra/.Dosiahnuť zvýšenie 
národného povedomia žiakov,citového vzťahu k bydlisku,obci,regiónu,vlasti.Vytvoriť propagačný 
materiál-bulletin-očami žiakov o regióne Košice - okolie a model mikroregiónu v areáli ZŠ Poproč s 
dominantami ,miniatúrami obcí Košice-okolie.Prebudiť prirodzený záujem o poznanie v kontakte s 
reálnou životnou situáciou-bulletin ponúkať v obciach a počas dní obcí regiónu žiakmi a tak 
propagovať vlastnú obec, región.Vytvorením modelu regiónu s dominantami obcí vizualizovať zistené 
informácie a prilákať širokú verejnosť do školy,obce Poproč. 

                            50 000,00 €    
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 
ACADEMIC Žilinská 
univerzita v Žiline 

Podpora pre Erika                            705,00 €  
Podpora jednotlivca Erika, ktorý si v neľahkej životnej situácii našiel aktivitu ktorá ho napĺňa - šport, 
konktrétne v našom bedmintonovom klube. 

2 
Asociácia pomoci 
postihnutým - APPA 

Kurz plávania pre hendikepované 
deti 

                        2 000,00 €  

Cieľom Kurzu plávania pre hendikepované deti je poskytnúť deťom s telesným postihom priestor na 
aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu zdravotného stavu, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie 
sociálnych kontaktov mimo domova a rehabilitačných centier. Plávanie a pobyt vo vode sú 
neoceniteľným prínosom práve pre osoby s telesným postihnutím. V okolí mesta Piešťany sú 
vytvorené optimálne podmienky na usporiadanie opísanej aktivity. O plavecký kurz pre 
hendikepované deti je obrovský záujem.  V rámci projektu Kurz plávania pre hendikepované deti OZ 
APPA pravidelne uverejňuje fotografie a videa na web stránke a  sociálnej sieti Facebook, kde 
označuje aj partnera projektu. 

3 Atletický club Nové Zámky 

Atletika pre všetkých - Podpora 
individuálnej prípravy mladých 
športovcov so sociálnym 
znevýhodnením 

                        2 000,00 €  

V rámci nášho atletického klubu už dlhú dobu presadzujeme princíp rovnosti, teda deti ktoré medzi 
seba prijímame neselektujeme, ale berieme medzi nás aj deti s čiastočným zdravotným postihnutím 
- máme 2 autistické deti ale hlavne deti so sociálne slabých skupín, ktoré by sa inak k tréningovému 
procesu nedostali. Aj tieto deti sú veľmi šikovné a mnohé majú potenciál stať sa dobrými atlétmi, ale 
hlavne ľuďmi, v rámci našej atletickej rodiny, ktorú medzi sebou vytvárame. Avšak táto skutočnosť 
prináša v tomto smere so sebou aj nevýhody a to, že tieto deti niektoré úkony a akcie nemôžu 
vykonávať spolu s ostatnými deťmi, ale vyžadovali by si okrem iného aj individuálny prístup. V 
súčasných finančných podmienkach im ho ale nevieme zabezpečiť. Deti so sociálnym 
znevýhodnením zase nedokážu ani zaplatiť členské za používanie priestorov nášho klubu a 
mestských priestorov a ani pravidelné príspevky pre trénerské vedenie, či podujatia, čo si vyžaduje 
mnohokrát  riešenia zo strany clubu, ktoré sú nevyhovujúce a deti sa potom cítia nedocenené. Týmto 
projektom sme sa preto rozhodli podporiť deti so zdravotným, ale hlavne sociálnym znevýhodnením 
a tak by sme im vedeli zabezpečiť rovnocenné podmienky, hlavne materiálne (nákupom športového 
oblečenia a obuvi pre ich), ale aj čo sa týka používania priestorov a koučingu, vrátane účasti na 
podujatiach spolu s ostatnými, so všetkým čo si takéto podujatia vyžadujú. Takto by sme vedeli i do 
budúcna zabezpečiť ich potenciálny športový progres a individuálny rozvoj, čo je našou snahou pri 
vedení detí. 
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4 
Atletický klub Maraton Nitra 
Fábryho 26 Štitáre 

Podpora slovenskeho reprezentanta 
v chôdzi Daniela Kováča ktorý 
pochádza z ťažkých sociálnych 
podmienok 

                        2 400,00 €  

Daniel Kováč je 16 ročný chlapec zo Šale ktorému ked mal 5 rokov zomrel otec. Keďže mal 12 
súrodencov mama nezvládala jeho výchovu a na pár rokov ho umiestnila do detského domova. Daniel 
rekreačne športoval, ale pred dvoma rokmi videl v televizii ako Matej Toth získal olympijske zlato v 
chodzi. Vtedy si zaumienil žeby aj on chcel skusit tuto  disciplínu.  Oslovil mňa trénera Petra Mečiara. 
Vedel o mne že som trénoval 7 rokov celú mládežnícku kariéru aj olympijskeho víťaza Mateja Tótha. 
Začal mi volávať aj písať. Ja som najprv nemal o túto spoluprácu záujem lebo som o Danovi vedel, 
že v Šali je problémovým chlapcom a pochádza z ťažkého prostredia. Navyše sa mi nezdalo 
perspektívne trénovať chlapca, ktorý pochádza zo Šale a ja som z Nitry. Dano však bol neústupčivý 
a chcel aby som mu dal šancu. Tak som napokon súhlasil a Dano začal ku mne dochádzať na 
tréningy. Chodil za mnou takmer každý deň a aj som po pár týždňoch zistil, že v tomto chlapcovi sa 
niečo ukrýva. A tak začala naša spolupráca 

5 
Centrum pre deti a rodiny 
Veľké Kapušany 

Pohybom ku zdraviu                            900,00 €  

Zdravie a bezpečná rodina je pre človeka najdôležitejšou hodnotou. Pre deti z Centra (CDR) sú však 
tieto hodnoty mnohokrát veľmi vzdialené. Trpia nielen odlúčením, ale mnohé z našich detí si nesú vo 
svojom batôžku" i rôzne druhy postihnutia. Relizáciou projektu "Pohybom ku zdraviu" chceme pre 
nich vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu 

6 CLEMENTIA Futbalový sen o rovnoprávnosti                         2 000,00 €  

"CLEMENTIA",ZSS Kovarce (subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK) poskytuje sociálne služby (v 
budove bývalého kaštieľa, ktorého súčasťou je aj historický park a zatrávnené futbalové ihrisko) 170-
tym  psychicky chorým a mentálne postihnutým mužom od 18 rokov. V rámci športu najviac inklinujú 
k futbalu. Pohyb na čerstvom vzduchu a športové aktivity našim klientov veľmi prospievajú, ich 
psychický stav je kompenzovaný, preto už dávnejšie sme založili futbalový klub. Naši klienti 
reprezentujú nielen naše ZSS, ale aj obec Kovarce a NSK, ktorý je našim zriaďovateľom počas 
športových akcií nielen v rámci nášho ZSS a obce Kovarce, ale aj počas ďalších športových akcií 
poriadaných v rámci NSK. 

7 DELF, o,z, Vo vzduchu aj na zemi                         2 000,00 €  

Netradičné spojenie dvoch športov – lezenie na umelej lezeckej stene a stolný tenis. Prečo nie?! 
Projekt je zameraný na podporu mladých športovcov so sociálnym alebo zdravotným 
znevýhodneným*, ktorí by inak nemali možnosť vyskúšať si a bližšie sa zoznámiť s týmto zaujímavými 
aktivitami. Nemá ísť len o vyplnenie voľného času detí a mládeže, ale najmä o podporu individuálneho 
tréningu a výcviku so zameraním na posilnenie socializácie v bezpečnom prostredí.  Mladým 
športovcom a ich rodinám prostredníctvom projektu poskytujeme individuálny prístup s odbornou 
podporou špeciálnych pedagógov.  

8 Dr, Kôň-hipoterapia 
Ahoj, ja som kôň- 6,ročník 
integrovaných pretekov 

                        1 000,00 €  

Dvakrát ročne organizujeme športové aktivity spojené s koňmi, ktorých sa zúčastňujú všetky deti bez 
rozdielu a zo všetkým, čo k tomu patrí - s rozhodcami, hlásateľom, divákmi, s cenami, medailami. My 
nerobíme len liečbu pomocou hipoterapie- postihnuté deti jazdia na koňoch, na ktorých jazdia aj 
zdravé deti, nevyčleňujeme ich z normálneho jazdeckého prostredia a to je pre ne veľmi motivačné 

9 Fond Uško n,f, 
Plavecká akadémia pre deti a žiakov 
so sluchovým postihnutím 

                        2 000,00 €  

Prostredníctvom projektu chceme zabezpečiť deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, ktorí 
navštevujú MŠ a školský internát s týždennou prevádzkou pravidelné plavecké tréningy, plavecké 
súťaže so žiakmi so sluchovým postihnutím, ako aj plavecké inkluzívne stretnutia s intaktnými 
rovesníkmi. Projekt sa zameriava na vodné prostredie, ktoré je príťažlivé pre všetky vekové kategórie 
žiakov; je to šport vhodný pre každého jedinca s individuálnou fyzickou pripravenosťou; má pozitívny 
aj preventívny dopad na zdravie; je to forma efektívneho využívania voľného času a prevencia pasivity 
žiakov so sluchovým postihnutím. 

10 HC Fregas Veľký Krtíš Šanca pre všetkých                         2 000,00 €  
Nákup pomôcok na šport hlavne hokej, zabezpečiť tréningový 3 - mesačný proces - všeobecná 
športová príprava detí zameraná na hokej v predškolskom a školskom veku v rómskej komunite 
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11 
Karate klub Junior Prešov, o, 
z, 

JUNIORKO                         1 500,00 €  

Projekt JUNIORKO funguje od 09/2015. V  klube KK junior sme zabezpečili športovú výchovu 5 
deťom zo sociálne  znevýhodneného prostredia. Deti sme ,, adoptovali,, z detského domova v  
Prešove.  Od tej doby sme vychovali z týchto konkrétných detí – MAJSTRA  SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY GOJU RYU V KARATE A VICEMAJSTERKU SLOVENSKA GOJU  RYU V KARATE 
DETÍ. JUNIORKO je projekt pre POMOC najslabším…KARATE nie  je len šport. Pripravili sme projekt 
JUNIORKO spolu s našim  spoluorganizátorom v tejto veci – SOCIÁLNYM PREŠOVOM. Cieľom 
projektu je  podpora detí zo sociálne slabšieho prostredia, aby mali možnosť  presadiť sa v ,,bežnom,, 
svete prostredníctvom športu. Podpora  adaptability detí zo sociálne slabšieho prostredia, podpora 
rozvoja ich  osobnosti, podpora ich kladnej interakcie s .. bežnou populáciou,,  vyrastajúcou v 
stabilnejších podmienkach ako oni sami. Vychovať nielen  športovcov, ktorí sa zúčastnia 
Olympíjskych hier (náš športový sen), ale  aj vychovať ľudí vyrovnaných so sebou, so svojimi šancami 
pre  každodenné fungovanie na aspoň priemernej úrovni. Globálny cieľ je, aby  podobné športové, 
umelecké a iné zoskupeniua ako my, adoptovali aspoň 1  dieťa zo sociálne slabšieho prostredia, 
pretože my to robíme už skoro 1  rok a tie deti si zaslúžia rovnaké šance ako sme mali my… 

12 Komunitná nadácia Liptov Barlatón 2019                         2 500,00 €  

• Barlatón – vznikol ako nevinná stávka dvoch hendikepovaných Liptákov v roku 2010 
• Barlatón – je neobyčajný športový výkon, na ktorý sa po prvý krát podujali  -Ivan Šobáň a Dalibor 
Novotný. Na barlách prešli cca 13 km z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša. Dnes sú obaja 
hendikepovaný športovci, aj vďaka iniciatíve a projektom Komunitnej nadácie Liptov, vybavení profi 
strojmi, na ktorých podávajú skutočne neskutočné športové výkony. Barlatónu sme dali šancu byť 
každoročným športovým podujatím v regióne. Je to symbolický benefičný prechod / beh zdravých i 
zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov. Svojou účasťou 
tak prejavíme všetci podporu a úctu symbolicky všetkým hendikepovaným z regiónu. 

13 Ľudia proti hendikepu Statočná rybička                         1 500,00 €  
Projekt Statočná rybička" je zameraný na podporu športových aktivít u hendikepovaných mladých 
ľudí. A to konkrétne na plávanie.  

14 Miesto v dome o,z, Aj šport môže spájať                            520,00 €  

Projektom prispejeme k zmysluplnému tráveniu voľného času pre deti zo sociálne vylúčeného 
prostredia. Podporíme ich túžbu športovať a zároveň zrealizujeme aktivity, kde sa deti stretnú pri 
športe s inými deťmi z majority.Veríme, že spoločná vec ich spojí a zároveň deti, ktoré žijú v prostredí 
plnom nežiadúcich javov, získajú kamarátov a tým aj nové vzory správania. 

15 
Mládež element Budúcnosti 
n,o, 

Šport pre zdravie                         2 000,00 €  

Našim projektom by sme chceli poukázať na problém nedostatku fyzickej aktivity u mladých ľudí v 
našej spoločnosti, a predovšetkým v mládeži z rómskej menšiny. Naša nezisková organizácia sa už 
desať rokov venuje najmä práci so znevýhodnenými skupinami mládeže v našej spoločnosti. 
Rozhodujúcim obdobím v živote je práve obdobie dospievania, pretože dochádza k zmenám, ktoré 
ovplyvňujú okrem iného aj výživové potreby a návyky. Mnoho zdravých (alebo nezdravých) 
celoživotných návykov má svoj pôvod práva v tomto období, kedy je rast jedincov veľmi rýchly, 
zvyšujú sa spoločenské a psychologické tlaky a všeobecné rady týkajúce sa zdravia sa stávajú málo 
účinné. Vidíme za potrebné viesť deti a mládež k pohybovým aktivitám a k športu ako takému, preto 
sme sa rozhodli usporiadať mini futbalový turnaj pre mládež z rómskych osád. 

16 
Občianské združenie (OZ) : 
Patrik Dance, IČO : 50644297 

Patrik Dance                            550,00 €  

Chceme prostredníctvom tohto projektu zapojiť čo najviac hendikepovaných do športového jazdenia. 
Majú možnosť súťažiť vo svojej kategórii, ale možnosť súťažiť aj so zdravými športovcami.  Najlepšou 
inklúziou pre hendikepovaných je šport.  Chceme sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska v jazdení, 
máme pozvanie na majstrovstvá Sveta v Mexiku  a majstrovstvá Európy v Belgicku. Chceme presadiť 
novú disciplínu - unifikovaného jazdenia, kde jazdia dvojice, z ktorých jeden je zdravý a jeden 
hendikepovaný. 
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17 Občianske združenie ARCUS Budúci majstri puku                         1 800,00 €  

V každom dieťati a mladom človeku drieme talent, ktorý chce byť rozvíjaný. Talent predstavuje hybnú 
silu k dosiahnutiu úspechu nielen na tanečnom parkete, ale aj v živote. Neustále stretávame  veľké 
množstvo šikovných ľudí, ktorí urobili prvý krok a sú veľmi úspešní, avšak k rozvoju potrebujú aj 
nemalé financie. Veríme, že  finančná podpora zo strany vašej Nadácie EPH pomôže a podporí rozvoj 
potenciálu mladého človeka a pomôže mu dostať sa k vytúženým cieľom ako je napr. absolvovanie 
finančne náročných tréningových aktivít, súťaží poriadanych Slovenským zväzom tanečného športu 
ako aj zahraničných tanečných zväzov, nákup tanečného oblečenia a obuvi.... 

18 
Občianske združenie Detská 
farma a dielne - Davidov a 
Filipov dvor 

Aj my reprezentujeme Slovensko                         1 800,00 €  

Cieľom projektu Budúci majstri puku" je umožniť deťom do 16 rokov zo sociálne znevýhodnených 
rodín vo zvolenskom regióne zúčastniť sa tréningových hokejových kempov v SR a podporiť talent 
týchto detí a chuť športovať. Vo zvolenskom hokejovom klube pôsobí menši počet detí ako je klub 
schopný zvládnuť. Viaceré deti sa chceli venovať hokeju 

19 
Občianske združenie 
ŠURIANSKI JAZDCI 

Šanca pre Šuriansky Junior Freestyle 
Tím 

                        1 800,00 €  

Dajme šancu talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín zo Šurian a okolia ukázať sa v nových 
olympijských športoch Freestyle BMX a Skateboarding a zúčastniť sa Slovenského pohára ! Pre deti, 
kotré si to nemôžu dovoliť, zabezpečíme športové vybavenie a pravidelné tréningy, vďaka ktorým 
budú rozvíjať svoj talent a stanú sa športovcami v našom klube OZ Šurianski Jazdci s oficiálnymi 
licenciami. Následne sa spoločne zúčastníme Slovenského pohára vo Freestyle BMX a 
Skateboardingu, kde by mohla byť Nádácia EPH ako náš sponzor. 

20 
Občianske združenie Usmej 
sa na mňa 

Výnimoční športovci                         2 000,00 €  
Zámerom projektu je podporovať a naďalej rozširovať športovú činnosť hendikepovaných ľudí. 
Chceme pokračovať v plaveckých tréningoch, tréningoch taekwonda , bowlingových stretnutiach a 
zúčastňovať sa celoslovenských súťažných  podujatí. 

21 Oheň nádeje Športom k integrácii                         2 000,00 €  

Sme organizácia, ktorá pôsobí v Košiciach na sídlisku Lunik IX od roku 2008. Na tomto sídlisku žije 
sociálne vylúčená, prevažne rómska komunita vyznačujúca sa vysokou niekoľko generačnou 
nezamestnanosťou spôsobenou aj nízkym alebo žiadnym vzdelaním, čo vedie nielen k materiálnej 
chudobe, ale aj hodnotovej a sociálnej. Nedostatok podnetov na rozvoj detí prehlbuje uzavretosť v 
ich svete voči majoritnej spoločnosti.  
Hlavným zámerom tohto projektu je prispievať k integrácii detí a mladých ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a zapájať ich do aktivít s deťmi z majoritného prostredia. Ďalším 
zámerom je zmysluplné trávenie voľného času detí športom ako prevencia voči patologickým javom 
(závislosť, záškoláctvo, kriminalita), ktoré ich na tomto sídlisku vo veľkej miere ohrozujú. 

22 OZ Paradrezúra EXCELENT športové jazdenie handicapovaných                         2 000,00 €  
Cieľom nášho projektu, je umožniť našim členom rozvíjať ich jazdecké zručnosti počas pravidelných 
tréningov 

23 OZ Pohybovňa "Pohyb ja náš život"                         1 500,00 €  

Náplňou  projektu je vytvorenie možností pre trávenie voľného času detí a mládeže zo sociálne 
znevýhodneného prostredia počas 5 mesiacov, kedy bude organizácia zabezpečovať organizovanie 
pravidelných koordinačných , gymnastických, silovo-kondičných a zábavných tréningov. Pomocou 
zakúpenia potrebného športového vybavenia sa mladí športovci oboznámia s modernými druhmi 
najmä individuálnych športov ako je parkour, gymnastika a freerunning a pravidelne ich bude 
precvičovať pod odborným dohľadom lektorov. Fyzickými tréningom detí sa zlepšuje ich motorika aj 
pohybové zručnosti. 
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24 Prvý Žilinský petangový klub Podpora petangovej mládeže                         2 500,00 €  

Sme  petangový klub Žilpek o.z. zo Žiliny, ktorý sa venuje prevažne práci s mládežou. Chceme sa 
zapojiť do Vášho Grantového programu „Šport na dosah“, ktorý by pomohol najmä talentovanej 
mládeže  z detských domovov. Sú medzi nami deti z DeD Kelčov, Bytča, Necpaly a Istebné, ktoré 
majú tú nevýhodu, že ich nepriaznivá situácia v akej sa nachádzajú, postihuje najmä talentované  
deti. Tieto športovo nadané deti, končia prevzatím ceny na dostupných miestnych turnajoch a ďalej 
nemajú možnosť rozvíjať svoj talent. 
15 rokov sa venujeme deťom z DeD.  Organizovali sme Ligu detských domovov v petangu – viacero 
turnajov s medzinárodnou účasťou, no pre nedostatok financii  bol tento projekt prerušený. Sú to ako 
všetky deti súťaživé, len s obmedzenými finančnými prostriedkami. Ak by sme v rámci Grantového 
programu od  Vás dostali dotáciu na tieto deti, zapojili by sme ich do súťaží aj mimo ŽSK. Znamená 
to, že by mohli spĺňať podmienky, zaradenia do Centra talentovanej mládeže (CTM), ktoré je od tohto 
roku 2019 vytvorené ako CTM Sever aj v našom kraji. Tieto finančné prostriedky by boli  použité na 
bodované turnaje, ktoré sú  hlavne v mestách Bratislava, Galanta, Pezinok, Košice, Michalovce príp. 
v ČR, Poľska, Maďarska, Rakúska a Ukrajiny.  

25 

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, základná 
organizácia rodičov 
postihnutých detí a mládeže 
Levice 

Šport je tá najlepšia forma inklúzie                         2 000,00 €  

Vďaka projektu chceme  podporiť mladých, talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich 
hendikep tesesný alebo mentálny,  prípadne sociálna situácia a sú členmi našej organizácie. 
Prispejeme im na individuálne tréningy, podporíme ich účasť na rôznych pretekoch, budeme sa 
splupodieľať a aj sami organizovať športové súťaže. 

26 Soria n,o, 

Medzinárodný turnaj zrakovo 
postihnutých športovcov v 
Aplikovanom stolnom tenise, Amber 
of Liepaja 2019, Lotyšsko 

                        1 800,00 €  

Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise Showdown sa uskutoční v čase od 25. 7. do 29. 
7. 2019 v lotyšskom meste Liepaja. Zúčastnia sa ho traja zrakovo handicapovaní hráči zo Slovenska 
spolu s ich trénerom. Účasti na medzinárodnom turnaji v Lotyšsku bude predchádzať tréningový 
proces, v ktorom sa budeme sústrediť na naberanie herných zručnosti, koncentrácie a taktických 
príprav na jednotlivé herné situácie. Prípravu začneme realizovať v termíne od 1.7.2019 do 
19.7.2019. 

27 Spojená škola internátna 
Európsky futbalový týždeň - 
Unifikovaný futbalový turnaj Special 
olympic Slovakia 

                           425,00 €  
Unifikovaný futbalový turnaj pre všetkých milovníkov futbalu poskytne možnosť spolu s ľudmi zo 
zdravotným znevýhodnením prejaviť svoju vášeň k futbalu a podeliť sa o pocit radosti z hry na 
skutočnom futbalovom štadióne so zdravými spoluhráčmi. 

28 
Spojená škola internátna, 
M,R,Štefánika 140, Vranov 
nad Topľou 09341 

Futbalom si plníme sny                         1 800,00 €  

Projekt je určený pre žiakov Spojenej školy internátnej pre žiakov s mentálnym a sluchovým 
postihnutím. Sú to deti pochádzajúce zo sociálne slabého prostredia a z marginalizovaných skupín. 
Naše deti potrebujú priamy pozitívny zážitok, pocit spolupatričnosti a spolupráce v skupine, pomocou 
ktorého  zažijú pocit úspechu vedľa rovesníkmi bez postihnutia, navyše z priemernej sociálnej 
skupiny. Zámerom projektu je v duchu integrácie sprístupniť pravidelné športové aktivity deťom a 
mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami v spolupráci s intaktnou komunitou.  Hlavnou myšlienkou 
je ich motivácia k zdravému pohybu, vďaka ktorému majú možnosť spoznávať svoje schopnosti s 
dôrazom na bezpečnosť pri športe. Sekundárnym cieľom projektu je rozvoj sebaúcty, sebavedomia 
detí a vzájomného rešpektu detí z rôzneho sociálneho prostredia. 

29 
Spojená škola, Budovateľská 
1309, Vranov nad Topľou, 
09301 

Rybičky o ktoré sa nebojíme                         1 000,00 €  

Plávanie patrí k základným prostriedkom k všestrannému rozvoju človeka a je životnou gramotnosťou 
nielen u zdravých jednotlivcov, ale aj u žiakov s autizmom. Zámerom projektu je naučiť žiakov s 
autizmom základné prvky plávania. Pohybom vo vode chceme rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov 
ako je vytrvalosť, odvahu, silu, zmysel pre orientáciu, záujem o telovýchovnú činnosť. 
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30 
ŠK Comenium pri IV, ZŠ v 
Michalovciach 

Integrácia rómských žiakov v 
športových triedach so zameraním 
na atletiku 

                        2 000,00 €  

Na ZŠ  J. A. Komenského v Michalovciach sú športové triedy so zameraním na atletiku, ktoré 
navštevujú aj 7 rómski žiaci. Môžem spomenúť Róma Lukáša Kudláčka, ktroý na MSR mladších 
žiakov získal v štafeta 4 x 60 m bronzovú medailu a v behu na 150m obsadil 5. miesto Všetci pretekajú 
za športový klub  ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach, ktorý zabezpečuje športovú aj 
ekonomickú činnosť týchto detí. Stojí to nemalé finančné prostriedky, preto žiaci prispievajú finančne 
na chod klubu. Napríklad spolupodielajú sa finančne na nákup športového oblečenia a sústredení. 

31 
Špeciálna základná škola 
Veľký Krtíš 

Plavecký výcvik                         1 000,00 €  

Žiaci Špeciálnej ZŠ V.Krtíš absolvujú pod dozorom certifikovaného trénera plavecký výcvik v Krytej 
plavárni vo Veľkom Krtíši. Výcvik bude trvať 5 dní po 3 hodiny denne, žiaci prejdu základným 
plaveckým výcvikom, oboznámia sa so zásadami bezpečného, vhodného správania sa pri vode. 
Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti budú využívať aj v budúcnosti, po celý život. 

32 
Športový klub polície - ILYO 
Taekwondo Košice 

Daj nám čas                         2 000,00 €  

Naše združenie začalo svoju športovú činnosť v Športovom klube polície Košice, ktoré združovalo 
viac športov. Časom sa naše priority menili a každý sa uberal iným smerom. V minulom roku sme sa 
osamostatnili a pod súčasným názvom sme začali pracovať aj so zdravotne hendikepovanými deťmi. 
Taekwondo je šport, ktorý je zaradený aj do paralympijských športov na olympiáde. Spolupracujeme 
občianskym združením Usmej sa na mňa" a  touto spoluprácou chceme aj týmto deťom ponúknuť žiť 
plnohodnotný život v rámci svojich možností. Postupná integrácia detí do kolektívu sa nám darí 

33 
Športový klub telesne 
postihnutých športovcov 
Kinex Bytča 

Podpora Európskeho pohára v 
cyklistike zdravotne postihnutých 

                        2 000,00 €  

Európsky pohár v cyklistike organizujeme už 22.krát na Slovensku pre telesne a zrakovo postihnutých 
športovcov s rôznym postihnutím tandemy,trojkolky,handbike, klasické cestné bicykle). 
 V posledných ročníkoch sa na pretekoch zúčastnili viacerí mladí,začínajúci cyklisti,čo je dobrým 
predpokladom do budúcich rokov,že naši úspešní paralympijskí cyklisti budú mať 
nasledovníkov(Kaufmann,Tureček,Janovjak a momentálne najúspešnejší Jozef Metelka-6 násobný 
majster sveta na dráhe a 2 x 1.miesto na Paralympiáde 2016). V tomto ročníku čakáme na štarte 
účasť viacerých mladých pretekárov,EP bude pre viacerých kvalifikáciou na Majstrovstvá sveta v 
cestnej cyklistike v 9/19 v Holandsku. 

34 Ulita Otvárame dvere zážitkom                         1 000,00 €  

Projektom „Otvárame dvere zážitkom“ chceme podporiť deti a mladých ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia na sídlisku Kopčany v Petržalke, a sprístupniť im športovo-zážitkové 
aktivity, ktoré sú pre ich rovesníkov bežne dostupné. Chceme ich posilniť pozitívnymi zážitkami, ktoré 
im pomôžu lepšie zvládať ich náročnú situáciu, zlepšiť ich sociálne väzby a sebavedomie. Chceme 
taktiež podporiť deti, ktoré by chceli navštevovať krúžky, ale z rôznych (najmä finančných )dôvodov 
si to nemohli doteraz dovoliť. 

35 Základná škola Lenartov 
Aj škola futbalu a basketbalu 
integruje 

                        2 000,00 €  

Základnú školu v Lenartove navštevuje 92 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú medzi 
nimi aj zdravotne znevýhodnení. Nepriaznivá sociálna situácia rodín, z ktorých pochádzajú tieto deti, 
často núti pedagógov venovať sa týmto deťom aj počas voľnočasových aktivít. V rámci edukačného 
procesu sa u týchto detí prejavuje ochota a talent na loptové hry, a to nielen u chlapcov, ale aj u 
dievčat. Situácia v tejto marginalizovanej komunite je mnohokrát taká, že deti nemajú ani loptu a 
hranie, či kopačky. Voľnočasové aktivity sú obmedzené iba na to, že deti sa hrajú samé a s tým, čo 
nájdu. Sú veľmi empatické a radi sa učia nové veci. Účasťou v tejto športovej akadémii ich zároveň 
motivujeme k lepším výsledkom v škole. Týmto projektom by sme podchytili chlapcov na futbal a 
dievčatá na basketbal a naučili ich techniku hrania týchto športov. Počas letných mesiacov bude za 
účasti pedagógov škola futbalu a škola basketbalu. Vyvrcholením bude športová akadémia s 
vyhodnotením najlepších tímov a najlepších hráčov. 
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36 ZOM Prešov Aj Ty môžeš byť víťaz                         2 000,00 €  

Projekt s názvom „Aj Ty môžeš byť víťaz“ bude prebiehať v tohtoročnej letnej športovej sezóne, od 
mája do novembra 2019. Jeho cieľom je nadviazať na naše dlhoročné intenzívne vyhľadávanie, 
motivovanie a vychovávanie talentovaných hráčov paralympijského športu boccia. Našou dlhodobou 
ambíciou je vytrénovať víťaza svetovej paralympiády, ktorý by svojim príkladom povzbudzoval 
amatérskych aj registrovaných hráčov boccie, ale tiež priaznivcov tohto športu, k plnohodnotnému 
životu. K životu, kde aj ľudia s tým najťažším telesným hendikepom môžu zažiť radosť zo športu, 
túžbu po víťazstve, podporu sebavedomia, sebadisciplínu a osobnostný rast, tímového ducha, 
spoločenské kontakty, či cestovanie po celom svete na zápasy. 

                            60 000,00 €    
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 Aliis,n.o 
Rekonštrukcia interiéru 
denného stacionára 

                 3 000,00 €  

Aliis n.o. 7 rokov prevádzkuje v daných priestoroch denný stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím. Hoci sme priestory 
pred 8 rokmi rekonštruovali aby boli obytné a splnili vnútornopriestorové podmienky na danú sociálnu službu a odvtedy 
ešte 2x upravovali, aby sme sa prispôsobili zmenám legislatívy (debarierizácia a pod.), po 7 rokoch nepretržitej prevádzky 
sú viditeľne opotrebované a potrebujú obnoviť. Najviac sa to týka stien, stropov a podlahy. Dlhšiu dobu premýšľame nad 
možnosťami rekonštrukcie, aby sa tam naši klienti aj zamestnanci cítili lepšie. Kvôli mnohým zmenám legislatívy ohľadom 
financovania sociálnych služieb máme posledný rok a pol čo robiť, aby sme vôbec udržali prevádzku denného stacionára. 

2 
AZZP v Trenčíne, 
Bezručova 1012, 911 01 
Trenčín 

Divadelná dielňa DRA.VEC                  2 000,00 €  

V spolupráci s občianskym združením Stopy snov pripravíme sériu divadelných dielní pre hercov divadelného klubu 
ARCO so zameraním na sebapoznávanie a vyjadrovanie sa nie len na javisku. Témy jednotlivých stretnutí sú 
koncipované tak, aby účastníkov trénovali v argumentácii, improvizácii a podporovali ich v samostatnosti. 
 Realizácia projektu ponúkne ľuďom so znevýhodnením príležitosť na neformálne vzdelávanie - skúšanie nových situácií, 
trénovanie komunikácie a spoznávanie hraníc. Účastníci získavajú nové sociálne skúsenosti, ktoré posilnia ich 
kompetencie aj v bežnom živote. 
 Súčasťou dielne je aj „zbieranie“ materiálu na vytvorenie predstavenia, ktoré umožňuje prezentovanie nadobudnutých 
zručností verejnosti, čím podporíme destigmatizáciu voči ľuďom s mentálnym znevýhodnením. 
 Z pasívneho prijímateľa sociálnej služby sa stáva aktívny človek. Preberá na seba zodpovednosť voči sebe aj skupine, 
čo je pre plnohodnotný život dôležitá skúsenosť. 

3 BENETRIX, n.o. 
Kanisterapia pre imobilných 
seniorov v DSS Benetrix v 
Martine 

                 4 000,00 €  

Projekt je zameraný na nové aktivity na zlepšenie kvality života pre imobilných, polymorbídnych a ťažko kombinovane 
postihnutých klientov vo veku nad 70 rokov, o ktorých sa nepretržite stará odborný personál v Domove sociálnych služieb 
Benetrix v Martine. V zariadení sa nachádza približne 90 klientov v pokročilom seniorskom veku, z toho viac ako 70 je 
trvale na lôžku ako ležiaci klienti. Zabezpečiť pre týchto seniorov také aktivity, aby sa nedostali do sociálnej izolácie a 
aby si zachovali pozitívny postoj k životu, je náročné. V DSS je poskytovaná muzikoterapia, meditácia, či ergoterapia. 
Týmto projektom by sme chceli seniorom dopriať pravidelné kanisterapie a to priamo na lôžku klienta, alebo v skupinovej 
forme pre čiastočne mobilných klientov. Zvieratá sú veľkým motivátorov pre pohyb, rozhovor, emócie a aktivizáciu našich 
seniorov.  
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4 CDKL5 Slovakia 
„Dajte nám možnosť rozvíjať 
sa v podnetnom prostredí“ 

                 3 000,00 €  

Náplňou projektu s názvom „Dajte nám možnosť rozvíjať sa v podnetnom prostredí“ bude skvalitnenie života detí s ŤZP 
a ich rodín v zariadení s názvom Denné centrum Gardenia prevádzované občianskym združením CDKL5 Slovakia, 
situované na bratislavských Kramároch. Rodinám týchto detí sa narodením dieťaťa s ŤZP zmenil ich doterajší život ako 
aj spoločenské postavenie, čím strácajú pevnú pôdu pod nohami. Zámerom je dovybavenie centra prostredníctvom 
zakúpenia komunikačných a zdravotníckych pomôcok, ako aj klimatizačného zariadenia do fyzioterapeutickej miestnosti 
a spoločnej telocvične. Umožníme tak realizáciu aktivít v rámci komplexnej terapie pre deti s ŤZP už od raného veku pod 
jednou strechou (logopéd, fyzioterapeut, liečebný a špeciálny pedagóg, psychológ, Snoezelen terapeut, kraniosakrálny 
terapeut, hydrokinesioterapeut) pre podporu celkového vývoja dieťaťa zohľadňujúceho jeho individualitu a potenciál. Ide 
o verejnoprospešný projekt, pretože súčasťou aktivít v rámci projektu aj v rámci zariadenia sú dobrovoľníci, čím sa 
zabezpečí aj dlhodobá udržateľnosť projektu a zvyšuje sociálne povedomie a prijatie inakosti. Dovybavením nám 
pomôžete naplno rozbehnúť a skvalitniť služby a aktivity zariadenia, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klienta a 
jeho rodiny a tak zabezpečujú pomoc, pocit spolupatričnosti, uľahčenie a celkové skvalitnenie života detí s ŤZP a ich 
následné zaradenie do spoločnosti. Toto zariadenie sa chce stať bezpečným, priateľským a podnetným prostredím týchto 
detí a rodín.  

5 
Centrum Naša chalúpka, 
o.z. 

Aj ľudia so znevýhodnením 
majú rovnaké potreby ako 
všetci ostatní, byť začlenení v 
spoločnosti. 

                 5 000,00 €  

Cieľom nášho projektu je rekonštrukcia priestorov v ktorých naše občianske združenie plánuje zriadiť a prevádzkovať 
ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí s kombinovaným viacnásobným postihnutím, mentálnym aj telesným. 
 Všetky ľudské bytosti majú právo na plnohodnotný kvalitný život. Z praxe a z teórie vieme, že negatívny dopad na 
osobnosť človeka má práve jeho postihnutie, vďaka ktorému všetci ľudia so zdravotným postihnutím vyžadujú 
individuálny prístup a podporu spoločnosti. U týchto osôb  už len samotný fakt uvedomenia si svojho závažného a 
nezmeniteľného zdravotného stavu, negatívne ovplyvňuje ich celkový zdravotný stav a tým aj duševné zdravie, čoho 
dôsledkom je beznádej, apatia, depresie s ktorými sa len veľmi ťažko vyrovnávajú, a to aj napriek pomoci rodiny. Naša 
organizácia sa im v týchto oblastiach snaží empaticky, s citom pomáhať tak, aby tú pomoc považovali za niečo prirodzené 
a pomocou aktivít, ktorých súčasťou je i tento projekt sa im snažíme vytvoriť dôstojný priestor a tým skvalitniť ich život, 
zlepšiť ich duševné zdravie a začleňovať ich do spoločnosti tak, aby sa cítili jej súčasťou a uvedomovali si svoju hodnotu 
a dôležitosť.  Ak skvalitníme ich životy a umožníme im byť plnohodnotnými členmi spoločnosti, tím dosiahneme 
kvalitatívny posun v životoch nás všetkých, lebo skúsenosť ukazuje, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú často 
zdrojom sily pre druhých a akýmisi orientačnými bodmi pre usporiadanie si vlastných životných hodnôt. 

6 Centrum Natália 
Rehabilitačné terapie pre deti 
s DMO 

                 5 000,00 €  

Činnosť rehabilitačného centra je zameraná na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a podobnými 
neurovývojovými poruchami formou terapií. Pacienti majú možnosť využívať nasledovné služby:  
- TheraSuit metóda, ktorá pomáha deťom k správnym pohybom a správnemu držaniu tela 
- Bobath Koncept, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa 
- doplnkové terapie/ individuálne terapie, kraniosakrálna terapia, masáž, bioptrón, oxygenoterapia, kinesiotaping 
- terapia rTMS, ktorá sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa 
- špeciálno pedagogická terapia / terapia biofeedback, bazálna stimulácia, orofaciálna stimulácia, metóda D.B. 
Eľkonina, logopedická intervencia, snoezelen/ 

7 

Centrum pre deti a 
rodiny Dedina Mládeže, 
samostatne usporiadane 
skupiny Hviezdičky a 
Srdiečka 

Skvalitnenie starostlivosti 
poskytovanej v Centre pre 
deti a rodiny Dedina Mládeže 

                 2 900,00 €  

Poskytnuté peniaze z projektu by sme chceli využiť na zakúpenie rehabilitačných, relaxačných pomôcok a pomôcok pre 
bazálnu stimuláciu so zámerom skvalitniť starostlivosť o detí so znevýhodnením a tým pádom vo väčšej miere ich zapojiť 
do spoločnosti. Veľa detí z našich skupín má perspektívu k ďalšiemu rozvoju a napredovaniu. Avšak k dosiahnutiu týchto 
cieľov sú potrebné špeciálne pomôcky, ktoré si vzhľadom na našu obmedzenú finančnú situáciu nemôžeme dovoliť 
nakúpiť. 
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8 
Centrum sociálnych 
služieb - Nádej, 018 21 
Dolný Lieskov č. 197 

Nádej na lepšie zdravie a 
integráciu pre ľudí z Nádeje 

                 4 000,00 €  

Realizáciou projektu by sme chceli našim klientom zabezpečiť kvalitné a odborne vykonané zdravotné procedúry, ktoré 
im my v zariadení sociálnych služieb nedokážeme poskytnúť vo vlastnej réžii a klienti si ich bežne zo svojho príjmu 
nemôžu dovoliť. Našimi klientmi sú dospelí muži s mentálnym, telesným postihnutím, ich kombináciou a v 
špecializovanom zariadení so schizofréniou. Títo sú odkázaní na rôznu mieru podpory, od menšej až po neustálu, 24-
hodinovú starostlivosť.  Mnohí z nich sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony a na bežnú kúpeľnú liečbu ich kúpele 
neberú.  Projekt spočíva v zabezpečení vhodných a odborne vykonaných voľnopredajných procedúr .... klientom v 
neďalekých kúpeľoch Nimnica, na ktoré by dochádzali s doprovodom. Projekt sleduje aj integráciu klientov do komunity. 
Klienti zariadení majú sťažený kontakt s majoritnou spoločnosťou, a vždy veľmi vítajú, ak im nie sú všetky služby 
poskytované pod jednou strechou, v zariadení, ale aj vonku v komunite. Preto chceme kúpele s nimi navštíviť v menších 
skupinkách, za bežnej prevádzky, kde by okrem zdravotných benefitov mali aj možnosť kontaktu s ľuďmi mimo 
zariadenia. Chceme im dopriať niekoľko pre nás „bežných“, no pre nich inak takmer nedosiahnuteľných dní – ísť si 
zaplávať, na zdravotné procedúry, vyjsť si von so svojimi kamarátmi, dať si kávu, prejsť sa po kúpeľnom parku a 
zrelaxovaní s peknými zážitkami prísť naspäť domov. 

9 
Centrum včasnej 
intervencie Trenčín n.o. 

Požičovňa hračiek a 
edukatívnych pomôcok 

                 1 500,00 €  

Požičovňa edukatívnych pomôcok a hračiek bude slúžiť pre klientov centra aj pre širokú verejnosť. Cieľom požičovne je 
vytvoriť v domácom prostredí podmienky pre komplexný vývin dieťaťa a jeho rozvoj. Mnohé rodiny si z finančných 
dôvodov nemôžu dovoliť zakúpiť špeciálne hry a pomôcky. Taktiež jedna hračka sa postupne pre dieťa stáva nudná, 
nezaujímavá, rýchlo stratí o ňu záujem a prostredníctvom požičovne budú mať možnosť využívať rozmanité hračky, čo 
je pre dieťa motivujúcejšie. Do projektu budú zapojení aj zamestnanci a deti z neďalekej materskej aj základnej školy. 
Zamestnanci a dobrovoľníci budú pomáhať rodičom pri správnom výbere a používaní pomôcok, aby boli pre dieťa 
primerane náročné. 

10 Cesta von 
Omama - raná starostlivosť 
pre deti v generačnej 
chudobe 

                 5 100,00 €  

Projekt Omama poskytuje komplexnú ranú starostlivosť deťom z vylúčených rómskych komunít v kľúčovom veku 0-3 
roky, a pomáha tak znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti v chudobe čelia. Participatívnym 
prístupom zapája cieľovú skupinu do riešenia problému generačnej chudoby, nakoľko školí a zamestnáva dlhodobo 
nezamestnané rómske ženy z osád, ktoré realizujú stimulačné aktivity priamo v rodinách s deťmi vo veku 0-3 roky. 
Posilňuje tak i postavenie zraniteľnej skupiny rómskych žien, ktoré sa stávajú nositeľkami nádeje vo svojich komunitách. 
1. mája 2019 vyhral náš projekt Omama 1. miesto spomedzi 224 projektov zo 6 krajín v medzinárodnej cene SozialMarie, 
ktorá oceňuje najväčšie sociálne inovácie v strednej Európe. Zástupcovia poroty boli fungovanie projektu pred finálnym 
rozhodnutím overovať priamo v teréne v našich komunitách. 

11 CZD KANAÁN SOS                  2 000,00 €  
V malom cirkevnom Zariadení pre seniorov CZD KANAÁN poskytujúcom sociálne služby 21 seniorom, chceme zakúpiť 
signalizačné zariadenie, ktorým si klienti budú môcť v krízových situáciách ako sú pád, zhoršenie zdravotného stavu a 
podobne, privolať pomoc. 

12 
DD a DSS Klenovec - 
Útulok Klenovec 

Zlepšime podmienky na život 
ľuďom bez domova 

                 2 400,00 €  

Projekt Zlepšime podmienky na život ľuďom bez domova je určený obyvateľom útulku v Klenovci. Ide predovšetkým o 
vybudovanie malej kuchynky v ženskej časti útulku. V zariadení sa nachádza jedna malá kuchynka, ktorú využíva 
každodenne 16 obyvateľov útulku na prípravu stravy v mužskej časti zariadenia, táto kuchynka kapacitne  ani technicky 
nezodpovedá potrebným požiadavkám. Na základe toho je potrebné pre tieto obyvateľky vybudovanie kuchynky, ktorá 
bude poskytovať komfort pri príprave stravy, nakoľko bude vybavená základnými spotrebičmi potrebnými na prípravu 
stravy. Vybudovanie samotnej kuchynky bude mať aj edukatívny charakter, nakoľko ju budeme využívať ako prostriedok 
zaradenia sa do normálneho života týchto ľudí. Nakoľko mnoho z nich nepozná a nevie používať základné vybavenie v 
kuchyni. Naučíme ich základným technickým postupom pri príprave jedál, budú sa musieť o kuchynku a spotrebiče starať, 
udržiavať ich v čistote. 

13 
Detský fond Slovenskej 
republiky 

Obnova a rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v 
Detskom fonde 

                 3 000,00 €  

Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, mládež a rodinu  je jedinou bezpečnou alternatívou pre deti a mladých na 
zdravé trávenie voľného času. V ňom vytvárame situácie, pri ktorých deti a mladí ľudia zažívajú vlastný úspech, 
prekonávajú svoj strach, stretávajú sa prijatím, vďaka tomu si dokážu meniť pozitívne ich sebaobraz a zvyšovať sebaúctu. 
Ide o rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, chudobou a nevhodným prostredím pre rast. V priestoroch 
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kde sa Mixkub nachádza, často krát musíme volať havarijnú službu, kvôli zatekajúcim toaletám. Vtedy potrebujeme mať 
službu pre klientov/-tky zatvorenú, kým sa nám porucha nepodarí odstrániť.  Prostredníctvom rekonštrukcie WC 
zariadení, budeme môcť nepretržite poskytovať bezpečný, podnetný a otvorený priestor pre znevýhodnené skupiny. 
Budeme môcť podporiť u detí a mladých ľudí zdravé hygienické návyky a priniesť pozitívnu alternatívu k ich napĺňaniu. 

14 Diecézna charita Nitra S pomôckami je to ľahšie                  6 000,00 €  

Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu a zabezpečenia špeciálnych zdravotníckych pomôcok určených na 
zapožičiavania priamo do domáceho prostredia  seniorov, chorých a núdznych zlepšiť materiálne podmienky 
poskytovania starostlivosti o chorých v domácnosti, zvýšenie kvality ich života, ich samostatnosti, zvýšenia pocitu 
komfortu a zároveň skvalitnenie a uľahčenie starostlivosti o chorých a seniorov v domácnosti prostredníctvom 
opatrovateľskej služby, resp. rodinných príslušníkov.  
Diecézna charita Nitra dlhodobo (od roku 1993) poskytuje ako podpornú službu k opatrovateľskej službe o seniorov a 
chorých v domácnosti aj možnosť zapožičiavania špecializovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré výraznou mierou 
uľahčujú a skvalitňujú pobyt chorých a seniorov v prirodzenom domácom prostredí a zlepšujú podmienky opatrovateľskej 
starostlivosti o nich. Služba zapožičania zdravotníckej pomôcky je krátkodobá a slúži na prekonanie doby, počas ktorej 
prebieha vybavenie zdravotníckej pomôcky cez verejné zdravotné poistenie, príp. pre terminálne chorých , ktorí sú v 
záverečnom štádiu choroba a nemajú nárok na poskytnutie zdravotnej pomôcky cez zdravotnú poisťovňu, ale ich pobyt 
v domácom prostredí bez tejto pomôcky nie je možný a oni uprednostnia pred ústavnou starostlivosťou domáce 
prostredie. Z dlhoročnej praxe vieme , že je o pomôcky veľký záujem a s podporou grantu chceme zvýšiť ich ponuku pre 
chorých a seniorov a umožniť tak čo najväčšiemu počtu chorých ich pobyt v domácom prostredí, ktoré je pre nich 
najprirodzenejšie, zvýšiť ich kvalitu života, ich samostatnosť , zvýšia pocit komfortu a zároveň uľahčia starostlivosť o 
chorých a seniorov v domácom prostredí prostredníctvom rodinných príslušníkov, resp. opatrovateľskej služby. 

15 
Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb Tisovec 

Nákup pasívneho vakového 
zdviháka 

                 2 450,00 €  
Jedná sa o nákup vakového zdviháka, ktorý by pomohol nášmu personálu so zdvíhaním zdravotne postihnutých klientov 
z lôžka na iné miesto. Tento presun je najmä pri ťažších klientoch veľmi náročný a vyžaduje si spoluprácu dvoch 
opatrovateliek. Pri zdviháku si vie pomôcť jedna opatrovateľka. Presun by bol rýchly, plynulý a bezpečný. 

16 

Domov sociálnych 
služieb "SLATINKA", 
Dolná Slatinka 271/1, 
984 80 Lučenec 

„Prekonajme bariéry“                  5 900,00 €  

Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb s nasledovnou skladbou kapacity:  
• 46 miest – Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb dospelým zdravotne postihnutým občanom s 
duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti 
a utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.  
• 60 miest - Špecializované zariadenie – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je 
Huntingtonova choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a 
šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie 
podmienok na úschovu cenných vecí.                   Zámerom zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby 
sme klientom na základe ich individuálnych potrieb zabezpečili plnohodnotný a kvalitný život a uľahčili ich zapojenie sa 
do spoločnosti, pričom sa kladie dôraz na ich bezpečnosť. 

17 
Domov sociálnych 
služieb Ladomerská 
Vieska 84 

Keď je práca mostom k 
novému životu 

                 3 000,00 €  

Pre klientov DSS Méta s mentálnym postihnutím zriadime sociálno- terapeutickú dielňu- Umelecký ateliér BIZI. V 
umeleckom ateliéri BIZI budú naši klienti v doobedných hodinách maľovať obrazy a  tvoriť dekoračné predmety z hliny a 
iných materiálov, ktoré budú predávať na regionálnych trhoch a internetových stránkach. V poobedných hodinách sa 
budú venovať nácviku činností bežného života- varenie jednoduchých jedál,  pečenie a nácviku sociálnych zručností- 
nácvik samostatného cestovania, nakupovania, hospodárenia s peniazmi, práce s PC. Takto sa budú naši klienti, ktorí 
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sa nemôžu zamestnať venovať zmysluplnej práci a budeme ich začleňovať do spoločnosti v oblasti využívania verejných 
služieb a voľnočasových aktivít. 

18 
Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých Sibírka 

Plnohodnotnejší život                  5 000,00 €  

DSS a RS pre deti Rosa je rozpočtovou organizáciou. Väčšina prijímateľov sociálnej služby má diagnózu detská mozgová 
obrna ( ďalej len DMO) - rôzne jej formy - spastické, hypotonické, hemiparetické a pod. U mnohých prijímateľoch sociálnej 
služby  je možnosť  napredovania po ich fyzickej stránke. Prijímateľ sociálnej služby najmä s detskou mozgovou obrnou 
( DMO) nemá žiadne skúsenosti z minulosti, svoje pohybové stereotypy si práve vytvára (nejde teda o „návrat“ stratených 
funkcií). Je teda  nevyhnutné rešpektovať vývojové hľadisko. Veľký význam v ich živote zohráva rehabilitácia. Okrem 
rozličných cvičebných metód sú dôležitou súčasťou aj vodoliečebné procedúry. Jednou z nich je Kneippov kúpeľ, ktorý 
sa v našom zariadení nenachádza a ktorého realizáciou by sme chceli rozšíriť možnosti vodoliečby v našom zariadení. 

19 DORKA, n.o. 

Normal Life - Dlhodobé 
dostupné nájomné sociálne 
bývanie pre chudobné rodiny 
s deťmi 

                 5 000,00 €  

Našim najbližším potrebným zámerom je v objekte Krízového centra Dorka vytvoriť postupne 2 samostatné nájomné byty 
pre dosiahnutie čo najplnohodnotnejšieho a samostatného života chudobných rodín s deťmi, pre ktorých sú iné formy 
bývania finančne alebo právne nedostupné. Tohto roku plánujeme uviesť do prevádzky prvý z nich. Krízové centrum 
Dorka v Prešove 1. časťou od roku 2013 a dokončením 2. časti od roku 2016 poskytuje nepretržitú pomoc, prístrešie a 
komplexné sociálne služby pre viac ako 80 klientov – ohrozené rodiny s deťmi a osamelých rodičov s deťmi. V troch 
samostatných pavilónoch spomínaného krízového centra funguje trojstupňový útulok pre spomínanú cieľovú skupinu a 
je jediným miestom v treťom najväčšom krajskom meste Slovenska, kde je možné prijať rodinu v núdzi v ktorejkoľvek 
dennej či nočnej hodine. 

20 
EURO-PROSPERITAS, 
o.z. 

Rozvoj pracovných zručností 
v keramickej dielni 

                 3 000,00 €  

Občianske združenie s jeho projektovými partnermi budú organizovať pravidelné krúžkové činností vo forme tvorivých 
dielní v oblasti ľudového hrnčiarstva v keramickej dielni Domova sociálnych služieb Okoč. Tvorivé dielne zahrňujú 
nasledujúce aktivity: ručné , voľné tvarovanie hliny, práca s hrnčiarskym kruhom, zdobenie farebnými hlinkami 
(engobovanie) a vypálenie pripraveného predmetu. Záujmové kurzy vedie skúsený odborník, podľa presne rozpracovanej 
metodiky. Kurzy obsahujú systém niekoľkých stupňovej obtiažnosti. Pre účastníkov kurzov budú k dispozícii materiálové 
ukážky starých remeselných výrobkov z odbornej literatúry a z fotografií. V rámci tvorivých dielní budú vyhotovené vlastné 
keramické výrobky. Vďaka fungovaniu tejto dielne, zavedenia tejto terapeutickej pracovnej aktivity sa u klientov zbadáme 
výrazné zlepšenie jemnej motoriky rúk, čo chceme ďalšími aktivitami podporovať. 

21 
Chránené bývanie a 
chránené dielne 

Bezbariérové sociálne 
zariadenie v zariadení 
sociálnych služieb Betonika 
Priechod 

                 4 000,00 €  

Projekt prestavby sociálnych zariadení v zariadení sociálnych služieb Betonika Priechod, v sebe zahŕňa komplexnú 
prestavbu súčasného sociálneho zariadenie - sprchovacieho kútu a toaliet na bezbariérové. V našom projekte chceme 
využiť efektívne a zároveň moderné a funkčné riešenia využitia materiálov a technológií, tak, aby spĺňali všetky 
podmienky a kritériá a zmodernizovali súčasné zastaralé a hygienicky ťažšie udržateľné sociálne zariadenia. 

22 KASPIAN Pod strechou v KASPIAN-e                  5 000,00 €  

Prostredníctvom projektu “Pod strechou v KASPIAN-e” chceme revitalizovať strechu budovy nízkoprahového klubu 
KASPIAN a tým podporiť kontinuitu nízkoprahových aktivít pre deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v Petržalke. 
Strešná krytina už niekoľko mesiacov neplní svoju funkciu a do priestoru budovy zateká. Z tohto dôvodu chceme 
preventívne predísť havarijnému stavu a ďalším škodám, ktoré by mohli vzniknúť v prípade neriešenia danej situácie, 
čím by došlo ku kumulácii škôd a zvýšeniu nákladov na prinavrátenie jej stavu bez závad. 

23 
KRESŤANA V MESTE, 
občianske združenie 

Pomoc ľuďom bez domova v 
Bratislave 2019 

                 6 000,00 €  

Platforma Kresťania v meste verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha znevýhodneným skupinám ľudí v 
našej spoločnosti a podporuje spoluprácu kresťanov. Organizujeme rôzne sociálne, charitatívne, kultúrne a spoločenské 
projekty, dobrovoľnícke aktivity a brigády. Už trinásť rokov pomáhame ľuďom bez domova v Bratislave. Varíme a 
vydávame teplú stravu, organizujeme zbierky šatstva a potravín, pomáhame pri vybavovaní dokladov a sociálnych dávok, 
pomáhame pri hľadaní ubytovania a zamestnania ai. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydávame 
približne 10.000 porcií jedla priamo v teréne. Viac informácií na www.krestaniavmeste.sk 
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24 Martinus 
Skvalitnenie prostredia v 
útulkus Sv. Martina 

                 2 500,00 €  

Projekt predkladá občianske združenie Martinus pre Útulok sv. Martina - domov na polceste, v ktorom našlo svoje 
ubytovanie 8 mužov bez domova. Každý z klientov tohto zariadenia má za sebou komplikovaný osud, ktorý ich priviedol 
do zložitej životnej situácie. V súčasnosti majú stanovený presný denný režim, zabezpečený nocľah, stravu a základné 
životné potreby. Prostredie v s ktorom sú ubytovaní je malá budova bývalej fary, ktorá potrebuje stálu údržbu. Veľa vecí 
realizovali muži svojpomocne. Okná fary sú však v dezolátnom stave a je potrebná ich výmena. V zime dochádza k 
prenikaniu studeného vzduchu a teplotným stratám. Projekt rieši ich výmenu. 

25 
Mesto Žilina - Komunitné 
centrum na predmestí 

Rozvoj činnosti Komunitného 
centra na Bratislavskej ulici v 
Žiline 

                 1 500,00 €  

Pracovníci KC sa snažia o lepšiu a efektívnejšiu integráciu rómskych detí do predškolského a neskôr školského systému. 
Vytváraním rôznych záujmových činností a krúžkov sa snažia simulovať situáciu pre deti, akoby by boli v školských 
zariadeniach. Týmto vytvárajú situáciu deťom, kde sa musia sústrediť na činnosť pracovníka/učiteľa/, naberajú hygienické 
návyky návštevou sociálnych zariadení, respektíve pravidelného umývania rúk. Rozoznávajú čas na učenie, voľno / 
prestávky/ a domáce úlohy. V Žilinskom okrese, kde deti komunity navštevujú predškolské a školské zariadenia, sú v 
rôznej kondícii, či už ide o zabezpečenie školy na vyučovaní, počtami žiakov v triedach, vzdialenosť dochádzania a iné 
faktory. Preto na efektívnejšiu prácu pracovníkov KC potrebujú aj primerané vybavenie. V súčasnosti pravdepodobne 
neexistuje predškolské / školské zariadenie, kde by sa nenachádzala Interaktívna tabuľa, počítače, tlačiarne , zariadenia 
pre športové aktivity a iné. Na správnu simuláciu situácie je preto nevyhnutné zabezpečiť pre Komunitné Centrum na 
Predmestí podobné vybavenie. 

26 
Mestské centrum 
sociálnych služieb Modra 

Rekonštrukcia kúpeľne v 
zariadení núdzového bývania 

                 1 500,00 €  

Kúpeľňa s WC, ktorú využívajú klienti núdzového bývania, je v zlom technickom stave a je potrebné, aby prešla 
rozsiahlejšou rekonštrukciou. Po jej ukončení bude spĺňať kritériá bezbariérovosti so zachovaním intimity, zabezpečí sa 
hospodárne nakladanie s energiami, odstráni sa havarijný stav vodovodných, odtokových a kanalizačných prípojok. 
Výrazne sa zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb s ohľadom na ľudskú dôstojnosť. 

27 
NADÁCIA DeDo - 
Solidarita s deťmi z 
detských domovov 

Jasov III - Starostlivé bývanie                  6 000,00 €  

Projekt Sociálny dom sv. Norberta (Ulica Podzámok 111,112) rozvíja Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských 
domovov v spolupráci s Rádom Premonštrátov - Opátstvo Jasov a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar od roku 2013, keď vzniklo rekonštrukciou staršieho rodinného domu v Jasove 4 byty, ktoré začali slúžiť 
rodinám v núdzi ohrozeným bezdomovectvom ako sociálne bývanie. Bývanie tak našli rodiny, ktoré dlhodobo čelia 
komplexným životným situáciám a krízam spojeným aj s bytovou núdzou. Práve tieto rodiny, po dlhom období života v 
krízových centrách a útulkoch pre rodiny, resp. inom nevhodnom ubytovaní, či živote na ulici" 

28 Nie sme sami Hlina troch generácií                  1 500,00 €  

Realizáciou projektu chceme prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, ktoré potrebujú priestor na 
vyjadrenie svojich emócií. Vytvoríme príjemne podmienky pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra a deti 
a mladých ľudí s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ako aj pre koientov Denného 
stacionára - OZ Most do duše v Prešove , seniorov z Denného stacionára na Sabinovskej ulici v Prešove, čím sa nám 
podarí spojiť tri generácie pri tvorbe s hlinou., 

29 
Občianske združenie 
Chrabromil 

Spoločne za pohybom a 
oddychom 

                 1 500,00 €  

Občianske združenie Chrabromil za podpory projektu plánuje vybudovať bezpečnú pohybovo-oddychovú zónu pre 
zdravotne znevýhodnených v prostredí krásnej prírody na Staškove kde vlastní rekreačnú chatu.  Zámerom projektu je 
upraviť terén /povrchová úprava + štrk + fólia + obrubníky/ a zabezpečiť vonkajší pohybový stroj trenažér chôdze na 
posilnenie mobility. Dobrovoľníci občianskeho združenia budú participovať na tomto projekte svojou prácou, ľudským 
prístupom a aj vďaka ním bude môcť byť samotný projekt realizovaný. 

30 
Občianske združenie 
Prima 

Chráňme spolu verejné 
zdravie 

                 2 800,00 €  

Občianske združenie Prima pôsobí už 20 rokov v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľov na územní 
mesta Bratislava. Pracujeme s injekčnými užívateľmi drog, ľudmi bez domova a ľudmi z pouličného sexbiznisu. Okrem 
služieb realizovaných v teréne poskytujeme celé spektrum služieb aj v kontaktnom centre na sídlisku Kopčany v 
Petržalke. Z titulu vysokej fluktuácie ľudí (či už našich klientov alebo obyvateľov sídliska) je potrebné dodržiavať 
hygienické štandardy, ktoré chránia pred infekciami nie len našich pracovníkov ale aj samotných klientov a tretie osoby, 
ktoré prichádzajú denne do kontaktného centra. 
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31 Obec Lenartov 
Dovybavenie terénnej 
opatrovateľskej služby 

                 1 600,00 €  

Terénna opatrovateľská služba v obci Lenartov funguje od roku 2017 a je vykonávaná vo verejnom záujme pre všetkých, 
ktorí sú na ňu odkázaní. V zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a v nadväznosti na PHSR kraja je 
opatrovateľská služba zabezpečením starostlivosti o seniorov, ktorí by bez nej boli premiestnení do zariadení, ktoré im 
túto službu zabezpečia. Vytrhnutie seniorov z domáceho prostredia a ich umiestňovanie do zariadení prinútilo 
samosprávu obce k zriadeniu terénnej opatrovateľskej služby. Aktuálne máme 8 opatrovateliek, ktoré navštevujú klientov 
v domácnostiach a zabezpečujú im základnú pomoc. 

32 Obec Sačurov 
Dovybavenie hygienického 
centra v obci Sačurov 

                 4 000,00 €  

V súčasnej dobe má obec k dispozícii jedno hygnické centrum, ktoré je spojené s práčovňou, kde sa nachádza sprcha,wc, 
umývadlo. V hygienickom centre pracujú v rámci drobných obecných prác znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, ktorí 
sociálne slabším a ľu´dom z osady ( MRK ) pomáhajú oprať svoju bielizeň. Vzhľadom na to, že je značný záujem aj o 
využívanie sprchy obec pristúpila k zriadeniu hygienického centra, ktoré bude slúžiť výlučne na osobnú hygienu. 

33 
ONDAVA Domov 
sociálnych služieb, 
Rakovec nad Ondavou 

ZELENÁ OÁZA                  1 000,00 €  

Realizáciou projektu "Zelená oáza" chceme skrášliť časť veľkého parku, výsadbou zelene a úpravou okolia DSS 
ONDAVA, čím by sme vytvorili priestor na relaxáciu a regeneráciu  a na vykonávanie HORTITERAPIE a tak podporili 
realizáciu individuálneho plánovania rozvoja osobnosti prijímateľov DSS ONDAVA. Naším cieľom je zvyšovanie kvality 
života ľudí so špeciálnymi potrebami  zapojením k vzájomnej spolupráci, tolerancii a pomoci dobrovoľníkov a žiakov ZŠ  
do záhradníckych prác a tak vytvoriť oázu pokoja, oddychu a priateľstva. 

34 OZ ATHÉNA Varím, varíš, varíme                  2 500,00 €  

Denný detský stacionár DEDESO sídli v časti priestorov materskej školy. Väčšina priestorov je po rekonštrukcii. 
Kuchynka, ktorá sa využíva na prípravu a porciovanie jedla je však v pôvodnom stave, tak ako bola zariadená pred 36 
rokmi. Z dôvodu architektonických bariér ju klienti s pohybovým obmedzením môžu využívať len minimálne. Nácvik 
bežných denných činností a rozvoj sociálnej rehabilitácie sa realizuje vo veľmi obmedzených podmienkach. Realizácia 
projektu umožní klientom s postihnutím trénovať bežné denné činnosti potrebné k zvýšeniu samostatnosti a zníženiu 
odkázanosti na pomoc inej osoby. 

35 
OZ ŠTVORLISTOK PRE 
KAŽDÉHO 

Umenie liečí                  1 000,00 €  

Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO sa venuje pomoci klientom s mentálnym a psychickým postihnutím 
pri DSS Čeláre - Kírť. Potreby klientov sú rôznorodé v závislosti od formy a stupňa postihnutia. Veková štruktúra v DSS 
je od 20 do 87 rokov a aktuálny počet klientov je 106. Cieľom združenia je nielen združovať občanov so zdravotným 
postihnutím a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem o spoluprácu, ale aj prispievať svojou činnosťou a podporovať 
zlepšovanie kvality života jednotlivcov.  Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre 
uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno - časových potrieb prijímateľov 
sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov uvedeného 
zariadenia. Jedná sa  o projekt ktorá by mala pomôcť dramatoterapeutickej činnosti v DSS Čeláre-Kírť. Prijímatelia 
sociálnych služieb ročne viackrát reprezentujú zariadenie s kultúrnymi vystúpeniami, na rôznych podujatiach, dni obce, 
Ľadomerský anjel, Domovácke trhy vo Veľkom Krtíši. Sú to krátke divadelné scény v niektorých sú zakotvené aj ľudové 
tradície. Dramatoterapeutický krúžok má záujem o priblíženie ľudových zvykov a tradícií občanom okolia a možno aj v 
zahraničí. Keď chceme dôstojne reprezentovať, musíme mať dostatočné technické a materiálové vybavenie. Preto Vás 
prosíme o podporu tohto projektu. 

36 RAFAEL dom n.o. 
Zlepšime kvalitu života 
hospicových pacientov 

                 6 000,00 €  

Nezisková organizácia RAFAEL dom n.o. prevádzkuje hospic s kapacitou 14 lôžok. V ňom potrebujú hospicoví pacienti, 
ktorí sú v terminálnom štádiu, adekvátne zabezpečenie liekmi, zdravotníckym materiálom a prístrojmi. Finančné 
prostriedky zo zdravotných poisťovní žiaľ nedokážu pokryť všetky náklady na hospicovú starostlivosť. Preto si 
dovoľujeme osloviť nadáciu EPH, grantový program Oporný bod 2019, a požiadať o finančný príspevok na zabezpečenie 
liekov a zdravotníckeho materiálu a na zakúpenie biolampy Zepter Bioptron Pro 1. Príspevok na lieky a zdravotnícky 
materiál pomôže čiastočne financovať náklady spojené s ich nákupom a zabezpečením. Biolampa má výborné účinky 
pri liečbe rán, zápaloch, či kožných léziách. Pomôže mnohým pacientom a bude sa v hospici dlhodobo využívať. 
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37 Seniorvital, n. o. Transport imobilných klientov                  3 800,00 €  
Nákupom hydraulickej zdvíhacej stoličky chceme zvýšiť kvalitu transportu imobilných klientov pri vykonávaní hygienickej 
starostlivosti. Ide o hydraulicky alebo batériou poháňanú výškovo nastaviteľnú zdvíhaciu hygienickú stoličku pre 
zdvíhanie, transport, sprchovanie a kúpanie klientov. Stolička môže byť použitá aj pre toaletu. 

38 Slovenské misijné hnutie 
RENOVÁCIA STRECHY 
V ÚTULKU - DOM SV. 
VINCENTA 

                 4 550,00 €  

Slovenské misijné hnutie (SMH) je od roku 1993 zriaďovateľom útulku pre mladé ženy v Dome sv. Vincenta v Banskej 
Bystrici. Jeho klientkami sú mladé ženy, ktoré skončili svoj pobyt v detských domovoch  a následne sa ocitli bez domova, 
a taktiež mladé ženy, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. V minulom roku došlo k čiastočnej obnove interiéru 
domu, v ktorom sa útulok nachádza. Keďže Slovenské misijné hnutie ako občianske združenie disponuje veľmi 
obmedzenými finančnými prostriedkami nie je v jeho silách zrealizovať renováciu strechy na dome, v ktorom sa útulok 
nachádza a ktorá si vyžaduje nutne opravu. Obnova strechy by zvýšila komfort bývania klientiek umiestnených v útulku. 

39 
Spolok sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku 

ŠEDINY NIE SÚ 
PREKÁŽKOU 

                 5 000,00 €  
Zámerom projektu ŠEDINY NIE SÚ PREKÁŽKOU" je poskytnúť seniorom z Mestskej časti Ružinov v Bratislave kvalitné 
voľnočasové aktivity 

40 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska, 
Krajské stredisko Banská 
Bystrica 

Dobre vidieť - kvalitne žiť                  4 000,00 €  

Realizáciou projektu vytvoríme kvalitné podmienky na  poskytovanie zrakovej terapie a sociálneho poradenstva pre ľudí 
so zrakovým postihnutím.  
 
Hlavným cieľom bude vytvoriť miestnosť na rozvoj zrakového vnímania  u detí s poruchami binokulárneho videnia, ale aj 
u  zrakovo postihnutých dospelých a obnoviť miestnosti určené na sociálne poradenstvo čiastočnou rekonštrukciou, 
úpravou vodiacich línií, kontrastným a reliéfnym značením. Projekt pomôže v rozvoji služby zraková terapia, ktorá je na 
Slovensku iba v plienkach a vytvorí vhodný priestor na poskytovanie sociálneho poradenstva. 

41 

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Slovenskej 
republike 

Vzdelávaco-rehabilitačné 
centrum BIVIO 

                 6 000,00 €  
Centrum BIVIO je zamerané na prípravu mladých ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie. Za týmto účelom v 
centre prevádzkujeme reštauráciu, ubytovacie zariadenie a práčovňu, ktoré poskytujú služby platiacim zákazníkom. 
Vďaka tomu, môžu získavať pracovné zručnosti v reálnych podmienkach. 

42 
Združenie PRE LEPŠÍ 
ŽIVOT 

Tréningová miestnosť                  5 000,00 €  

Sme občianským združením pôsobiacim od roku 2004 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v kecerovsko- 
olšavskom regióne. Pôsobíme v oblasti komunitnej sociálnej a terénnej sociálnej práce, vzdelávame lokálnych lídrov, 
zakladáme akčné skupiny, komunitné centrá, mládežnické a materské kluby. Od roku 2013 sme aktívni v oblasti podpory 
svojpomocnej výstavby rodinných domov. V roku 2017 sme prišli s myšlienkou vytvorenia nového susedstva pre rómske 
rodiny zapojené v programe bývania. Susedstvo v obci Rankovce vzniká na zelenej lúke" 

                   150 000,00 €    
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Zo života 

 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 

Arcidiecézna charita 
Košice - Hospic Matky 
Terezy Bardejovská 
Nová Ves 

Zdravotnícke vybavenie 
Hospicu Matky Terezy 

                 5 560,00 €  

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi poskytuje zdravotnú starostlivosť ťažko chorým, zomierajúcim a 
pacientom v bdelej kóme. Starostlivosť o pacienta spočíva v liečbe, ktorá zmierňuje ťažkosti a udržiava kvalitu života 
až do poslednej chvíle. Hlavnou súčasťou poskytovania starostlivosti je srdečný ľudský prístup personálu, no aj 
nevyhnutné využívanie materiálneho vybavenia. 

2 CSS Radosť n.o. Zvonenie o pomoc                  5 730,00 €  

V meste Prešov nefunguje hospic. Ako zariadenia sociálnych služieb tak suplujeme jeho úlohu a prijímame aj ľudí v 
ťažkom zdravotnom stave. Po zväčšení izieb a rozšírení priestorov by sme radi inštalovali signalizačný systém pacient-
sestra, ktorý klientom umožní privolať si opatrovateľku, keď to potrebujú.  Zvýšime tak kvalitu starostlivosti, ale aj mieru 
pokoja seniorov, keďže budú vedieť, že v prípade potreby len stlačia gombík. Okrem signalizácie chceme tiež zakúpiť 
vybavenie, ktoré uľaví seniorom pri starostlivosti. Ide o špeciálne kreslá, aby mohli opustiť lôžko a z izby ísť nielen do 
spoločenskej miestnosti, ale aj do nášho krásneho sadu, ako aj tie polohovacie pomôcky, ktoré zdravotné poisťovne 
nepreplácajú. 

3 Diecézna charita Nitra Bez bolesti                  6 000,00 €  

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre je špecializované ústavné zdravotnícke zariadenie zamerané na 
poskytovanie paliatívnej starostlivosti o chorých v záverečnom štádiu nevyliečiteľnej choroby. Súčasťou komplexnej 
starostlivosti v hospici je aj zabezpečovanie hygienického štandardu poskytovaného pacientom. Zabezpečenie hygieny 
tela poskytuje pacientom pocit komfortu a výraznejšej pohody, kvality a dôstojnosti života. Hygienická starostlivosť o 
imobilných pacientov je možná len s pomocou kvalitných pomôcok, ktorou je sprchovacie lôžko pre pacientov s 
možnosťou ich transportu. Vďaka tejto pomôcke by bolo možné kontinuálne poskytovať kvalitnú a efektívnu komplexnú 
starostlivosť v Hospici. 

4 
DOM Božieho 
milosrdenstva, n.o. 

Zmierenie a pokojný odchod 
na večnosť 

                 5 000,00 €  
Zakúpení zdravotníckeho vybavenia a pomôcok chceme prispieť k dôstojnejšiemu prežitiu posledných chvíľ života pre 
našich terminálnych klientov. Jedná sa predovšetkým o kyslíkové prístoje, EKG prístroj, odsávačku hlienov, infúznu 
pumpu a oximeter. 

5 
Hospic Milosrdných 
sestier 

Vniesť VIAC ŽIVOTA do ich 
posledných DNÍ 

                 6 000,00 €  

Hospic sa týmto projektom uchádza o finančnú pomoc: 
- na lieky vrátane liekov na tíšenie bolesti, potrebných na zmiernenie neznesiteľných BOLESTÍ; 
- na zdravotnícky materiál nevyhnutný na to, aby sa pacient cítil DÔSTOJNE (plienky, podložky pod chorých, čistiace 
peny, preväzový materiál a pod); 
na stravu pre pacientov, pre tých, ktorí ešte dokážu stravu prijímať a aj tých, ktorí potrebujú už špeciálnu enterálnu 
výživu;  
- na plyn, elektrickú energiu a vodu, aby sme mohli zabezpečiť teplo a svetlo DOMOVA, okúpať pacienta aspoň raz 
do týždňa, v prípade potreby zabezpečiť dýchanie prostredníctvom oxigenátorov a pod. 

6 

Hospic Sv. Františka z 
Assisi, n.o. , ul. 
Slovenská 
č.11,Palárikovo 

Dôstojné dožitie a uľahčenie 
pokojného odchodu 

                 6 000,00 €  
Zámerom projektu je zakúpenie 2 ks kardiokresiel, 2 ks vakov na kúpanie, 2 ks odsávačiek, 1 ks koncentrátora a 2 ks 
injekčných dávkovačov na zmiernenie a minimalizovanie bolesti a ťažkostí vyplývajúcich  z nevyliečiteľného ochorenia. 

7 

Inštitút pre vzdelávanie v 
paliatívnej medicíne, 
o.z., so sídlom 
Podhájska 167, 900 86 
Budmerice, IČO: 
45789967 

Kvalitnejší deň                  3 590,00 €  

Projekt  vychádza z cieľov združenia a to najmä :pomoc pacientom pri úprave prostredia, v ktorom trávia svoj čas, 
zabezpečovaním alebo podporou dobrovoľníckej činnosti v paliatívnej medicíne. Konkrétne na aktivity súvisiace so 
zameraním na  výživu a fyzioterapeutické činnosti v domácom prostredí. Nakoľko sú veľmi často tieto aktivity z rôznych 
dôvodov brané skôr ako podporné, Avšak sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia kvality života chorých aj ich 
blízkych. Ich nedostatočné zabezpečenie vedie nielen k zhoršeniu fyzického stavu a následne sekundárnych závažných 
príznakov, ale aj zvýšenej úzkosti, nepohody a stresu. Na zabezpečenie vyššie uvedeného sú nevyhnutné kvalitné 
pomôcky, ktoré sú dostupné i v domácom prostredí. Ich užívanie je ľahko dostupné i príbuzných bez dlhodobej 
prítomnosti ošetrujúceho personálu. 
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  SCHVÁLENÁ SUMA  ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

8 
Mobilný hospic, Vrbové, 
(Dotyk Života, o.z) 

Modernizácia a nákup 
zdravotníckych pomôcok 
Mobilného hospicu vo 
Vrbovom 

                 5 900,00 €  

Mobilný hospic Dotyk Života, o.z. je nové ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré má záujem zabezpečiť skvalitnenie 
starostlivosti o klientov aj nákupom nových zdravotníckych pomôcok a vybavenia. V etape jeho spustenia do 
plnohodnotnej prevádzky bude jeho súčasťou aj nákup nového vybavenia a materiálových pomôcok. Úhrady 
zdravotných poisťovní za vykázané zdravotné výkony len čiastočne pokrývajú náklady na jeho prevádzku, preto je 
mobilný hospic je finančne a materiálne podporovaný mestom Vrbové a jednotlivými dobrodincami a dobrovoľníkmi. 
Pre neustále zvyšovanie nárokov na kapacitu, skvalitnenie služieb a pomoci je nevyhnutné zakúpiť ďalšie zdravotnícke 
pomôcky a materiálne doplniť jeho vybavenie, aby sme mohli poskytnúť našim pacientom kvalitnú zdravotnú a 
ošetrovateľskú starostlivosť v ich domácom prostredí. 

9 
OZ PRO VITAE-HOSPIC 
v Luučenci 

Zlepšenie kvality 
zostávajúceho života 
zomierajúcim 

                 3 000,00 €  
Rekonštrucia kúpelne  pre zabezpečovanie hygienickej starostlivosti chodiacich a imobilných pacientov je nevyhnutná 
,nakoľko je denne využívaná na sprchovanie min. troch pacientov už 14-ty rok. 

10 
SENIOR DOBRÁ NIVA 
n.o. 

Nákup polohovateľných lôžok                  6 000,00 €  

Naše zariadenie HOSPIC Ľubietová pri Banskej Bystrici sa od roku 2007 staralo o 2116 klientov - mladých aj starých. 
No v každom prípade chorých. Paliatívnych aj nepaliatívnych. Z toho 1008 klientov sme doopatrovali do smrti. Všetci 
ležali na polohovateľných posteliach, ktoré sme ako použité získali zo SRN. Za 12 rokov sme si dovolili obmeniť 18 
polohovateľných lôžok, pričom každé jedno malo už niekoľkokrát menený pasívny antidekubitný matrac.  Aj preto by 
sme privítali možnosť nákupu nových elektricky polohovateľných lôžok s príslušenstvom ( kovová hrazda, plastová 
hrazdička), pasívny antidekubitný matrac Care Classic 200 x 90 x 15 cm v cekovom počte 10 kusov. 

11 Spišská katolícka charita 
Mobilný hospis Charitas 
Dolný Kubín 

                 1 750,00 €  
Mobilný hospic Charitas v Dolnom Kubíne funguje od 2005 roku, poskytli sme služby ročne desiatkam pacientov v ich 
prirodzenom domácom prostredí, neoddeliteľnou zložkou našej služby sú aj zdravotnícke pomôcky, ktoré poskytujeme 
v našej organizácii. 

12 Spišská katolícka charita Dovoľte mi voľne dýchať                     800,00 €  
Finančné prostriedky z projektu, by sme chceli použiť na nákup kyslíkového koncentrátora, ktorý je veľmi potrebný pre 
zabezpečenie zdravotnej a hospicovej starostlivosti. Týmto prístrojom mnohokrát uľahčujeme pacientom dýchanie v 
posledných dňoch svojho života. 

13 Sv. Lujza, n.o. 
Zabezpečenie kvalitnej 
paliatívnej starostlivosti 

                 6 000,00 €  

Predkladaný projekt sa skladá z viacerých častí, ktoré všetky majú za cieľ zabezpečiť kvalitnú paliatívnu starostlivosť 
prostredníctvom mobilného hospicu Sv. Lujza, časť projektu zameraná na brožúrku by mohol pomôcť aj pacientom a 
ich rodinám mimo našej starostlivosti. Od roku 2011 pomáhame pacientom v terminálnom štádiu života stráviť posledné 
chvíle doma, s rodinou. Samotná starostlivosť je náročná tak pre rodiny, ktoré sa o blízkeho starajú ako aj pre náš tím 
mobilného hospicu. Tento projekt sa snaží zamerať na obidve skupiny, rodiny aj náš tím.  

14 SVETIELKO NÁDEJE 
Spolufinancovanie prevádzky 
detského mobilného hospicu 

               10 000,00 €  

Poskytovanie služieb detského mobilného hospicu je licencovaná činnosť. Licenciu na poskytovanie služieb destkého 
mobilného hospicu (skratka DMH) oz SVETIELKO NÁDEJE získalo v roku 2013. Služby poskytujeme nevyliečitelným 
deťom v terminálnom štádiu nielen onkologického ochorenia, ale aj iných život limitujúcich ochorení. Zmyslom tejto 
činnosti je umožniť deťom dožitie v kruhu rodiny za podpory lekárov, sestier, sociálneho pracovníka a iných odborníkov 
a nie v nemocničnom prostredí, resp. pomôcť rodine pri narodení dieťaťa s ťažkou diagnózou odkázanou na prístroje 
naučiť sa starať o dieťaťa, pomôcť v začiatku so zapožičaním prístrojov a potom pomáhať pri zhoršení stavu.  

15 
SVETIELKO POMOCI 
n.o. 

Skvalitnenie prístrojového 
vybavenia pre detský mobilný 
hospic Košice 

                 6 000,00 €  

Detský mobilný hospic pre región východného Slovenska (Košický a Prešovský kraj) je dostupný pre rodiny s dieťaťom 
v terminálnom štádiu od začiatku roka 2013. Za tento čas sme sa celkovo starali o 33 detí (2013-2018). Najkratšia 
starostlivosť o pacienta bola 2 dni a najdlhšia 217 dní. Deťom v domácej hospicovej starostlivosti bezplatne 
zabezpečujeme kompletné prístrojové  aj materiálne zabezpečenie (polohovacie postele, kyslíkové koncentrátory, 
špeciálne kočíky, vozíčky, všetky zdravotnícke pomôcky, lieky. Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, preto 
musíme získavať všetky potrebné veci z grantových programov. 

                     77 330,00 €    
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Zamestnanecký program V mojom okolí 

 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI SCHVÁLENÁ SUMA ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 Budimírska banda o.z. Kultúrne leto v Budimíre                       1 200,00 €  

Počas leta 2019 pripraví Budimírska banda o.z. komunitné kultúrne podujatia pre deti, mládež aj dospelých. Rodičia 
zapojení do novovzniknutého Budimírskeho ochotníckeho divadla BODka nacvičia a predstavia rozprávkovú 
divadelnú hru O troch prasiatkach. V júli sa zapojíme ako jedna z obcí do VIFIfestu – vidieckeho filmového festivalu. 
Mladých aj starších pozveme na premietanie filmov a pripravíme pre nich sprievodný program. Na prelome júla a 
augusta zorganizujeme dva týždne denného detského tábora, ktorý bude zameraný na rozvíjanie dramatických a 
prezentačných zručností detí. Na záver každého turnusu pripravíme s deťmi krátke predstavenie pre rodičov. Deti, 
ktoré budú mať záujem, zapojíme do Budimírskeho ochotníckeho divadla BODka a v ďalšom školskom roku nacvičíme 
divadelnú hru, v ktorej budú hrať deti a dospelí spolu. 

2 CDKL5 Slovakia 
„Hudba a voda nás nielen 
teší, ale aj lieči“ 

                      1 000,00 €  

Projektom pod názvom „Hudba a voda nás nielen teší, ale aj lieči“ občianske združenie CDKL5 Slovakia chce 
ponúknuť rodičom detí s viacnásobným postihnutím možnosť trávenia voľného času zábavnou formou 
prostredníctvom muzikoterapie a plávania. Ide o verejnoprospešný projekt pre rodiny, ktoré sa žiaľbohu, po narodení 
dieťaťa s viacnásobnom postihnutím dostali do zložitej situácie a tak im chceme formou zabezpečenia voľnočasových 
aktivít pomôcť a dať im pocítiť, že aj ich dieťa môže tráviť naplno a radostne voľné chvíle aj bez rodičov. Umožníme 
im tak malý zázrak inklúzie ich dieťaťa, pretože súčasťou voľnočasových aktivít okrem odborníkov budú aj 
dobrovoľníci. Súčasne v deťoch v rámci týchto činností podporíme motorickú samostatnosť a muzikoterapiou 
prostredníctvom hudby aj komunikatívnosť, keďže prostredníctvom hudby vedia deti s viacnásobným postihnutím 
odkomunikovať svoju radosť, hnev, smútok a podobne. Hudba je pre nich bránou komunikácie, keďže väčšina z nich 
do vienka nedostala dar verbálne komunikovať. Ak ponúkneme týmto deťom spoločné trávenie času a spontánne 
zapájanie sa v rámci daných činností, zabezpečíme im cez zážitkovú motiváciu aj pokrok v mnohých ďalších 
oblastiach, z čoho budú profitovať  do budúcna aj ich rodičia, súrodenci, rodiny a celá spoločnosť. Ďakujeme. 

3 
Centrum pre deti a rodiny 
v Dedine Mládeže 

Pohyb!                       1 400,00 €  

Náš projekt má svojím zameraním podnecovať deti k pohybu a zlepšeniu zdravia pomocou využitia športových 
pomôcok do telocvične, ako aj na  von, motivovať k športovým činnostiam, primeraným obmedzeniam našich detí. 
 Druhým cieľom je využívanie týchto pomôcok, bezpečných pre deti, na tvorivú hru, súťaživé hry a zmysluplné 
stretávanie sa pri spoločnej hre zdravých a postihnutých detí. Hra je najprirodzenejšia činnosť, nie však pre mentálne 
postihnutých, ktorých to treba učiť. Stavebnice napomáhajú rozvoju fantázie, podnecujú k hľadaniu ďalšieho využitia. 
Spájajú deti s postihnutím so zdravou komunitou aj v rámci nášho Centra pre deti a rodiny (CDR).  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI SCHVÁLENÁ SUMA ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

4 
Dobrovoľný hasičský 
zbor Lakšárska Nová 
Ves, IČO: 001774741011 

Zabezpečenie tréningových 
pomôcok pre detský hasičský 
krúžok 

                      1 050,00 €  

Cieľom dotácie z Vášho grantu je zabezpečiť potrebné pomôcky pre výchovnú a tréningovú činnosť detí v detskom 
hasičskom krúžku vo veku od 4 do 15 rokov z rôznych, ktorý vedieme pri miestnej základnej škole. Krúžok mladých 
hasičov sa zaraďuje ako činnosť Dobrovoľných hasičských zborov, ktorá je v pláne DHZ, ako cieľ rozvoja mládeže a 
smerovania k protipožiarnej a preventívnej činnosti. Na hodinách krúžku chceme žiakom priblížiť prácu hasičov v 
rámci teoretickej a praktickej časti. Po teoretickej stránke sa venujeme histórii hasičstva, približujeme a vysvetľujeme 
si, ako predchádzať požiaru, aké kroky robíme pri hasení požiaru ak už vznikol, ako môžeme pomôcť ľuďom pri 
rôznych kritických situáciách. V praktickej činnosti sa venujeme príprave a zároveň sa zúčastňujeme na súťažiach, 
ktoré sa skladajú z rôznych častí: napájanie hadíc, prekonávanie rôznych prekážok, práca s džberovými striekačkami 
a prúdom vody s cieľom trafiť terč, viazanie uzlov a mnoho iného.  

5 eMODRA team, o.z 

VÍKENDOVÝ ATELIÉR 
LIENKA V MODRE - 
mimoškolská vzdelávacia a 
výchovná činnosť 

                      1 400,00 €  

Dlhodobo pracujem s detičkami vo voľnom čase a najmä počas víkendov. Je to aktivita, ktorá si našla mňa nie ja ju. 
Prišlo to celkom prirodzene a spontánne. Moje voľno časové aktivity s deťmi rada pretvorím na mimoškolské aktivity 
zamerané na vzdelávanie, edukačnú výchovu, športové hry, tvorivé aktivity, pohybové aktivity, turistiku, zábavu s 
bohatým interaktívnym programom. Zameriavame sa na deti vo veku od 7 – 14 rokov. Naša dcéra je tiež školáčka a 
jej rovesníkov lepšie prijíma, ako aj starších spolužiakov a kamarátov.  

6 
Katolícka základná škola 
sv. Jána Nepomuckého 

Bezpečne a zodpovedne                       1 000,00 €  
Projekt bezpečne a zodpovedne je určený pre žiakov našej školy, obzvlášť pre žiakov 1. stupňa. Vďaka prenosnému 
dopravnému ihrisku si žiaci budú môcť na kolobežkách či bicykloch reálne nacvičiť správne správanie počas jazdy po 
cestnej komunikácii a zároveň sa naučia základným zručnostiam ako reagovať na dopravné značenie. 

7 Kokorunka, o.z. Spolu za plotom                       1 500,00 €  

Kde bolo, tam bolo, bolo raz v Gbeloch jedno malé, Bohom zabudnuté ihrisko, na ktorom sa zastavil čas. Minulý rok 
preto vznikla skupinka rodičov, nadšencov, ktorí si založili občianske združenie s milým názvom Kokorunka. 
Združenie, ktoré sa usiluje vybudovať pre nielen svoje, ale všetky gbelské deti ihrisko, na ktorom sa môžu do sýtosti 
vyblázniť. Samozrejme, v neposlednom rade sa myslí i na dnešnými pracovnými povinnosťami a domácnosťou 
zahrnutých rodičov, pre ktorých psychohygiena môže nabrať iný rozmer. Kým bude všetko fungovať tak ako treba, 
chvíľku to potrvá. Treba veľmi veľa vecí. Jednou z nich je obnova futbalového ihriska. Je potrebné upraviť terén, aby 
sa mohol vysiať nový, kvalitný trávnik a čo je nemenej dôležité, je vymeniť oplotenie. Pretože nie je nič dôležitejšie 
ako bezpečnosť detí. Areál susedí so samotným objektom bývalej materskej škôlky, ktorý taktiež treba istým 
spôsobom zabezpečiť pred nežiaducou zakopnutou loptou. No a čo potom? Až sa to všetko podarí? 

8 
Materská škola gen. 
Svobodu 744/33, 089 01 
Svidník 

„Detský raj v materskej škole“                       1 000,00 €  

Hlavnou myšlienkou projektu je vybudovať  " oázu  oddychu, relaxu, environmentálnych a pohybových  aktivít" ako 
jeden celok pre deti , zamestnancov a mladé rodiny.  Dopad na región : pri plánovaní tohto projektu vychádzame z 
celospoločenskej potreby ovplyvniť nežiadúci stav životného prostredia  a  celkového emocionálneho života nielen 
detí. Do realizácie projektu sa okrem zamestnancov zapoja rodičia detí a dobrovoľníci, ktorí s materskou školou 
spolupracujú. 
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9 MFK Záhorská Bystrica 
Svet futbalu - Deň detí a 
rodiny 

                      1 000,00 €  

Deň detí a rodiny je pravidelne organizovaným takmer celodenným podujatím v Záhorskej Bystrici. Namiesto MDD 
organizujú občianske združenia, komisia školstva, komisia športu a cestovného ruchu a Miestny úrad spolu so 
Základnou a materskou školou Hargašova spoločné podujatie pre viac ako 500 detí a ich rodičov. Podujatie je 
športovým a spoločenským zážitkom v prírode a na športoviskách v mestskej časti Záhorská Bystrica. Tento ročník 
bude organizovaný vo futbalovom areáli, ktorý je domovom občianskeho združenia a futbalového klubu MFK Záhorská 
Bystrica. Na ihrisku a v jeho okolí bude vyše 15 športových stanovišť, väčšina s pomôckami používanými pri tréningoch 
futbalu: lopty, bránky, kužele, prekážky, švihadlá, siete, kruhy-ciele. Na každom stanovišti sú organizátori: 4-5 osôb, 
ktoré sú potrebné na dozor súťažiacich, ich sledovanie, meranie času alebo výkonu, zaznamenanie do karičky s 
označením výkonu. Deti v skupinách s ostatnými deťmi alebo v kategórii s rodičmi súťažia v zbere bodov-nálepiek zo 
stanovíšť a snažia sa získať čo najviac bodov za výkony. Víťazné družstvá a jednotlivci sú odmenení tak za účať na 
jednotlivých stanovištiach, ako aj za celkový výkon a nakoniec aj v tombole. Cenami sú športové predmety, náradie a 
náčinie. Akciu sprevádza kultúrny program detí, zostavy tancov, ako aj futbalové zápasy rodičov a detí. Tiež je 
pripravený catering - jednoduché občerstvenie, pitný režim (vzhľadom na počasie) a tiež atrakcie: skákacie hrady, 
poníky a podobne. 

10 
Múzeum Petržalského 
opevnenia 

Nová tvár pre bunker                       1 500,00 €  
Projekt spočíva v obnove zanedbanej fasády vojenského bunkra z r.1937, ktorý je už osem rokov zveľaďovaný 
dobrovoľníkmi do pôvodného stavu ako múzeum. 

11 

Občianske združenie – 
Slniečko pre pomoc 
ľuďom s viacnásobným 
postihnutím Nová Baňa, 
IČO: 37892151 

„Oddych a zábava s 
kamarátmi“ 

                      1 200,00 €  

Cieľom projektu „Oddych a zábava s kamarátmi“ je vybudovať a vytvoriť príjemnú oddychovú zónu pre spoločné 
aktivity detí a mládeže so zdravotným postihnutím s ich zdravými rovesníkmi, za účasti rodičov, pedagógov a 
dobrovoľníkov – členov OZ Slniečko. Oddychovú zónu vytvoríme vybudovaním dreveného altánku v priestoroch 
školského dvora Spojenej školy v Novej Bani, ktorá vzdeláva deti s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím. 
Novovybudovaný priestor bude otvoreným miestom, kde sa budú realizovať spoločné aktivity zamerané na integráciu 
a socializáciu zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí do spoločnosti rovesníkov a verejnosti. 

12 
Občianske združenie 
ARCUS 

Oáza pokoja a radosti                       1 000,00 €  

Cieľom projektu "Oáza pokoja a radosti" je vybudovať v komunitnej záhrade oddychové miesto, ktoré bude slúžiť 
všetkým návštevníkom verjnoprospešných aktivít Občianského združenia ARCUS. Jednalo by sa o miesto, ktoré by 
bolo v záhrade, na čerstvom vzduchu a zároveň by bolo miestom, ktoré by chránilo pred slnenčným žiarením. Hlavným 
zámerom je vybudovať prestrešenú plochu, hlavne pre starších ľudí a matky s malými deťmi, aby v lete mohli tráviť 
čas v záhrade a aby boli zároveň chránené, mali príjemný, čistý, priestor.  

13 
Občianske združenie 
Petržalské ihriská 

Rozvoj aktivít na komunitnom 
ihrisku 

                         800,00 €  

- projekt je zameraný na rozvoj komunitného života a zveľadenie verejného priestoru. 
- nadväzuje na doterajšie aktivity miestnej komunity obyvateľov. 
- v rámci projektu sa nainštaluje tienidlo, ktoré poskytne priestor na hru v piesku počas horúcich letných dní, čo bolo 
v minulých sezónach značne obmedzené (pieskovisko je vystavené priamemu slnečnému žiareniu).   
- zorganizovaná bude letná čitáreň a loptový turnaj. 
- na projekte sa budú podieľať obyvatelia z miestnej komunity, zamestnanec skupiny EPH, miestna knižnica a 
občianske združenie. 

14 

Občianske združenie 
Rodičia a priatelia 
ZŠsMŠ Rakovec nad 
Ondavou 

Lozíme po stene a nie na 
nervy 

                      1 500,00 €  

V parku pri škole, pri už vzniknutej oddychovej zóne a v tesnej blízkosti zeleného ihriska chceme prázdny strmí  
priestor doplniť o lezeckú stenu, ktorá bude slúžiť žiakom vo vyučovacom procese, voľnočasových aktivitách a širokej 
verejnosti v čase osobného voľna.  Chceme, aby spomínaný  priestor  bol lákadlom pre všetkých a spoločne sme 
postupne vytvárali priestor pre relax či šport  v prírode. 

15 Obec Belža Sadni - Tkaj a vyšívaj                          800,00 €  

Projektom vytvoríme praktické ukážky šitia, tkania, štopkania a  vyšívania. Tieto činnosti boli súčasťou takmer každej 
rodiny,  ale dnes „vraj“ nemajú miesto v modernej domácnosti. Myslíme si opak. Chceme ponúknuť priestor pre detí 
a ich rodičov, ktorí na jednej strane spolu trávia zmysluplne spoločný čas a prehlbujú si svoje vzájomné väzby a na 
strane druhej získavajú praktické zručnosti. Výsledkom budú výrobky alebo polotovary, ktoré môžu byť doplnkami v 
domácností, rôzne dekorácie, opäť nositeľné" odevy 
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16 Obec Divinka 
Revitalizácia náučného 
chodníka v Divinke 

                         800,00 €  
V našej obci máme vybudovaný náučný chodník opisujúci históriu Veľkého vrchu. Tento rok na jeho konci bola 
vybudovaná nová rozhľadňa. Projektom by sme chceli doplniť tabule o informáciách o tejto rozhľadni, ktoré na 
náučnom chodníku chýbajú a tak poskytnúť návštevníkom ešte viac informácií. 

17 Obec Gregorova Vieska 
Podpora športových aktivít 
pre deti, mládež a občanov v 
obci 

                         800,00 €  

Gregorova Vieska je malá obec s počtom obyvateľov 140, z toho skoro tretinu tvorí mládež do 18. rokov. V obci sa 
nachádza detské ihrisko a ihrisko, kde sa hráva futbal, volejbal a iné loptové hry. Pri ihrisku sa nachádza prístrešok s 
posedením a ohniskom na príležitostné stretnutia občanov. Obec každoročne organizuje viacero kultúrno - 
spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočňujú na priestranstve oboch ihrísk, ako aj v priľahlom prístrešku a majú 
predovšetkým regionálny charakter.  Je to napríklad volejbalový turnaj s účasťou okolitých obcí, deň detí, rozlúčka s 
letom, prvomájová cyklotúra, či turistické podujatia, na ktorých sú účastníkmi aj občania z okolitých obcí ale aj zo 
širšieho okolia nášho regiónu. V súčasnosti však tieto priestory a ich vybavenosť nepostačujú potrebám a 
bezpečnostným požiadavkám. Mnohé aktivity súvisiace s úpravami si obec dokáže vykonať svojpomocne, ale nakoľko 
finančné prostriedky obce nedovoľujú uskutočniť všetky úpravy, touto cestou Vás žiadame o finančnú pomoc. 

18 Obec Košická Belá Kúsok oddychu na Kúte""                       1 400,00 €  

Obec Košická Belá v spolupráci s miestnym dobrovoľníckym hasičským zborom a skupinkou miestnych obyvateľov 
vybuduje oddychovú zónu s prvkami detského ihriska v časti obce Kút". Realizáciou tohto projektu sa premení 
neudržiavaná plocha v tejto časti obce na zveľadené miesto pre zábavu a oddych miestnych obyvateľov všetkých 
vekových kategórii. Súčasne toto miesto bude slúžiť aj na prezentáciu miestnych zvykov pre okoloidúcich 
návštevníkov neďalekého turistického chodníka.  

19 Obec Lučatín Altanok Kutina v Lučatíne                       1 400,00 €  

Spolu so starostom p. Pavlom Kováčom a p. Jánom Kubišom predkladáme žiadosť o podporu v grantovom programe 
SPP-distribúcia. Aktívne sa budem podieľať na výstavbe altánku, či už vybavovaním alebo fyzickou prácou na tomto 
projekte, pretože som milovníkom turistiky a bicyklovania a viem, že oddychových zón je na tomto chodníku málo.  V 
prípade otázok ma kontaktujte na mail: Ivana.halabukovapfefferova@spp-distribucia.sk. Ďakujem. 

20 Obec Lúčky Ekoučebňa pre najmenších                          800,00 €  

Zámerom nášho projektu je vybudovať drevený altánok – ekoučebňu v areáli Materskej školy v našej obci Lúčky. MŠ 
má rozsiahly areál, ktorý každým rokom skrášľujeme a postupne vymieňame staré preliezačky za nové, viac bezpečné 
a inovatívne. V areáli je vybudované aj dopravné ihrisko, v minulom roku pribudol drevený vláčik a domček na hranie 
k pieskovisku. Chýba tu však tieň a priestor, kde by deti mohli vykonávať svoje hry, tvorivé dielne a iné aktivity v 
exteriéri. Areál MŠ je verejnosti voľne prístupný, po skončení prevádzky MŠ sa tu chodia hrávať deti s rodičmi a 
starými rodičmi z celej obce. Požadujeme financie na materiál pre stavbu altánku, samotnú výstavbu budú vykonávať 
dobrovoľníci z radov rodičov a miestnych občianskych združení  pod vedením odborníka (stolára), zvyšné financie na 
materiál a prácu stolára pokrýva obec Lúčky.  

21 Obec Okoč 
Nezvyčajný oddychový bod 
na cyklotrase Veľký okočský 
okruh 

                      1 400,00 €  

Cyklotrasa Veľký okočský okruh po svojej celej dĺžke vedie po Podunajskej rovine. Po rovine, kde zrazu - v srdci obce 
Okoč sa vyvýši kopček – halda nanosenej zeminy. Človek z nížiny má v sebe vnútorné nutkanie každý kopec nejako 
využiť. V súčasnosti ju deti inštinktívne využívajú v zime na sánkovanie. Cieľom tohto projektu je spestriť zážitok 
cyklistom, a to hlavne malým cyklistom, ktorí cyklotúry často presedia iba v sedadle na rodičovom bicykli. Na tomto 
kopčeku sa plánuje vybudovanie dvoch farebných drevených veží, z ktorých by vychádzali šmýkačky cca. 6m dlhé. 
Aby sme zachovali priestor aj na zimné radovánky, šmýkačky budú umiestnené tak, aby v strede kopčeka zostal 
dostatočný priestor. Tým pádom by využitie kopčeka bolo celoročné. Okolo kopčeka sa plánuje umiestnenie lavičiek, 
stojanu na bicykle a smetného koša. Šmýkačky by mohli využívať aj miestne organizácie, deti k aktívnemu oddychu. 

22 Obec Palín 
Likvidácia nelegálnych 
skládok odpadu 

                      1 400,00 €  
Vyčistenie priľahlých častí obce Palín od nelegálne vyvezeného komunálneho odpadu, jeho separácia, naloženie a 
odvoz na odbornú likvidáciu za spolupráce mládežníkov a žiakov tunajšej Základnej školy, ako podpora výchovy 
mládeže k ochrane životného prostredia. 
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23 Obec Silická Jablonica Priestor pre všetkých                          500,00 €  

Pri obecnom úrade sa nachádza rozlohou dosť veľký park, v minulosti sme tam osadili hracie elementy pre deti. 
Prostredníctvom projektu by sme chceli rozšíriť naše malé ihrisko a doplniť o ďalší hrací element, osadiť lavičky, 
smetné koše a stojan na bicykel. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu a skvalitneniu stavu verejnej 
infraštruktúry v obci, deťom vytvoríme krajší priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a miesto stretávania 
rodičov ale aj seniorov.  

24 Obec Štiavnické Bane 
Obnova turistického chodníka 
okolo banských tajchov 

                      1 500,00 €  

Spoločným úsilím obce Štiavnické Bane, dobrovoľníkov a Nadácie EPH chceme zrevitalizovať a obnoviť turistický 
náučný chodník okolo banských tajchov v obci Štiavnické Bane. Je to chodník, ktorý bol súčasťou náučného chodníka 
Geoparku a vedie popri 6 tajchoch. Lokalita je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pričom predmetom 
ochrany tohto medzinárodného dohovoru je práve sústava vodných banských diel - tajchov. Našim zámerom je 
opätovne sprístupniť tieto chodníky turistom v celkovej dĺžke cca. 10 km. Súčasťou obnovy bude i umiestnenie 
smerovníkov a informačných tabúľ. Uvedený projekt bude mať pozitívny prínos pre široké skupiny ľudí (najmä pre 
turistov, návštevníkov lokalít UNESCO, detí s tématickým vzdelávaním (najmä školy v prírode), hendikepovaných 
turistov i  odbornú verejnosť). Projekt odporúča a realizuje zamestnanec spoločnosti Eustream, Ing. Ladislav Bakoš. 

25 Obec Tuhár 

Vyhliadková veža s 
oddychovou zónou a 
prístupový chodník, časť: 
Pozorovací pavilón 

                         800,00 €  

Cieľom projektu je zvýšenie kvality a možností cestovného ruchu v obci Tuhár. Navrhovaný objekt sa bude nachádzať 
niekoľko metrov od asfaltovej komunikácie, po ktorej vedú Cyklookruhy mesta Lučenec, Cyklotrasy regiónu Javor a 
ktoré nadväzujú na Podpoľanie a Novohradské Podzámčie. Oddychové a vyhliadkové miesto sa bude nachádzať pred 
náročným stúpaním z Tuhára na Budinú a Polichno. 

26 Obec Želovce 
- Obnova parku pred 
obecným úradom v 
Želovciach – ďalšia etapa 

                         800,00 €  

V ďalšej etape obnovy parku pred obecným úradom v Želovciach plánujeme vysadiť alej stromčekov na prístupovej 
ceste k obecnému úradu. Spolu sa jedná  9 ks stromčekov na pravú stranu a 8 ks na ľavú stranu prístupovej cesty.  
Touto výsadbou chceme oživiť priestor parku a prístupovej cesty k obecnému úradu.  Pri uvedenej výsadbe sa 
zúčastní zamestnanec Ing. Tibor Košík a zároveň sa podieľa na príprave podkladov na zaslanie žiadosti. Pracuje vo 
firme eustream a.s., kompresorová stanica Veľké Zlievce. 

27 OZ 90871.sk Habánsky dvor pre všetkých                          700,00 €  
Naše občianske združenie 90871.sk sa rozhodlo rozšíriť možnosť využitia jedinečného Habánskeho dvora v 
Moravskom Svätom Jáne, kde by sme radi pre komunitu v obci získali finančné prostriedky na dobudovanie priestorov 
Habánskeho dvora. Chceme obnoviť existujúce detské ihrisko, doplniť lavičky, cyklostojany a vysadiť nové stromčeky. 

28 OZ Deti Mamy Margity Smeti patria do koša!                       1 400,00 €  

Areál na Pavlovičovej slúži veľkému množstvu rodín, detí a mladých, ktorí sa tu stretávajú pri svojich aktivitách a tvoria 
funkčnú komunitu, ktoré prispieva k dobrej kvalite ich života. Fungovanie areálu je vo veľkej miere zabezpečené 
dobrovoľníkmi z komunity. Cieľom projektu je osadiť smetné koše umožňujúce separovaný zber a viesť tak k ľudí k 
starostlivosti o svoje okolie a podporiť ich záujem a vzdelávanie v témach separovania odpadu a zero waste. 

29 OZ Ježkove oči 
Prevádzka Komunitnej 
Cyklodielne 2019 

                      1 500,00 €  

Sme skupina siedmych dobrovoľníkov, ktorá pomocou participatívneho rozpočtu (Bratislava Nové mesto) otvorila v 
roku 2014 komunitnú cyklodielňu, pri ústrednej knižnici na Pionierskej 12, v Bratislave. V Cyklodielni pravidelne raz 
do týždňa, poskytujeme priestor, náradie a pomoc pri oprave bicyklov, a tiež poradentvo v oblasti cyklodopravy. Naše 
občianske združenie nie je zárobkovo činné, všetky prostriedky a náš čas poskytujeme pre ľudí zdarma. Naše služby 
teda využívajú okrem mladých a zručných ľudií ktorí si opravia bicykel sami aj sociálne znevýhodnený a 
handikepovaný občania, ktorým pomáhame s opravami. Našim cieľom a cieľom tohto projektu je pokračovať v 
prevádzke Cyklodielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a týmto, pomáhať na lokálnej úrovni so zvyšovaním používania 
bicyklov ako plnohodnotnej alternatívy k individuálnej automobilovej doprave. Zároveň máme v pláne rozšíriť naše 
služby o tieto činnosti: komunitnú požičovňu náradia a cyklokomponentov; tvorivé dielne pre deti (ako funguje bicykel, 
práca s drevom a náradím, elektrotechnické zručnosti, vyvolávanie fotografií. Zamestnanec Robert Pajer, eustream, 
a.s. sa podieľa na realizácii projektu nasledovne: - dobrovoľník pri príprave a realizácii detských DIY workshopov (urob 
si sám dielničiek), pomoc pri základných opravách bicyklov počas pravidelných službách pre verejnosť a iné. 
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30 OZ JK Millenium Dobrá vec                       1 500,00 €  
Snahou projektu je vybudovať  verejnú záhradu pre rodiny so zábavným ihriskom pre deti a dokúpenie jazdeckých 
potrieb pre kone a deti. Vybudovať nástupnú rampu pre hendikepované deti, aby sa im uľahčilo nastupovanie na 
koníka. 

31 OZ Šťastné kone Oživenie hrčiarských tradícií.                       1 200,00 €  

Cieľom projektu je oživiť tradíciu hrnčiarstva, ktoré bolo typickým remeslom pre obec Pozdišovce, v ktorej pôsobí OZ 
Šťastné kone. Pozdišovská keramika sa preslávila po celom svete, azda niet v Pozdišovciach rodiny, ktorá by nemala 
medzi predkami hrnčiara. V spolupráci s poslednými žijúcimi majstrami hrnčiarskeho remesla chceme postaviť repliku 
hrnčiarskej pece (koch), hrnčiarsku dielňu, sprevádzkovať hrnčiarsky kruh, vyťažiť si pôvodnú pozdišovskú hlinu na 
murovanie pece a umožniť deťom a dospelým osvojiť si základy hrnčiarskeho remesla v rámci pravidelne 
organizovaných aktivít. Takto sa chceme pričiniť o 
 zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. 

32 OZ Themida 
Komunitné a odychové 
miesto 

                      1 500,00 €  

Obec Chorvátsky Grob vlastní pozemok v centre časti Čierna Voda (cca 300 m2), ktorý zarastá burinou a je dlhé roky 
nevyužitý. Pozemok je na mieste, kde sa spájajú viaceré obytné lokality a v blízkosti vznikla nová autobusová zástavka 
.Miest na osobné stretávanie obyvateľov je vzhľadom k rozsiahlej výstavbe a množstvu nových obyvateľov veľmi málo. 
Cieľom projektu je vyčistiť pozemok a vytvoriť oddychovo-relaxačnú a komunitnú zónu, kde sa budú stretávať všetky 
generácie. Súčasťou oddychovej zóny bude aj stôl so šachovnicou a možnosť si zaskákať škôlku ( skákanie na 
panáka), bude tam zasadený vinič, maliny a bylinky. 

33 OZ-Vrbovčan 
Komunitná záhrada bez 
bariér 

                      1 500,00 €  

Cieľom OZ je vybudovať neformálne ale funkčné komunitné centrum pre obyvateľov Vrbovca s klubovňou, herňou, 
športovým ihriskom a vonkajšou oddychovou zónou. 
Projektom chceme: 
-dokončiť úpravu záhrady KC výsadbou vhodných drevín 
-osadiť lavičky pri detskom ihrisku a tým vytvoriť oddychovú zónu pre seniorov 
-prerobiť zadný vchod do budovy k sociálnym zariadeniam na bezbariérový. 
Všetky činnosti sa budú robiť brigádnicky s využitím dobrovoľníkov. 

34 
Rodičovské združenie pri 
Základnej škole Jarovce 

Oddychová zóna                       1 200,00 €  
Cieľom projektu je s pomocou rodičov revitalizovanie nepoužívanej časti školského dvora za účelom vytvorenia 
oddychovej zóny pre žiakov Základnej školy v Jarovciach s možnosťou jej vyžívania aj pre vyučovací proces.  

35 Rodinné centrum Ráčik Rc Ráčik spája komunitu                          800,00 €  

Cieľom projektu je v prvom rade priniesť do mestskej časti viac kultúrneho vyžitia a ponúknuť možností zmysluplného 
trávenia voľného času. Vďaka realizácii viacerých podujatí sa chceme priblížiť ešte viac k rodinám v komunite. 
Hlavným cieľom je dať priestor obyvateľom sídliska na osobné stretnutia na jednotlivých akciách a tým vytvoriť 
príležitosť na budovanie základov komunity a stmelenie ľudí z mestskej časti a blízkeho okolia. Pomôže nám osloviť 
médiá a internetové denníky, ktoré uverejnia informácie o našich podujatiach. Tiež nám pomôže aj fotografovaním 
väčších podujatí, ktoré sa budú konať v exteriéri (športový deň, oslava 15.výročia). 

36 
Rodinný park Dedinka, 
o.z. 

Oddychové zóny park 
Dedinka 

                      1 400,00 €  

V rámci projektu Oddychové zóny park Dedinka by sme chceli vybudovať lavičky, ohnisko a móla v našom lesoparku. 
Jeho hlavnou náplňou je  poskytnutie kľudného miesta v prírode, kde budú mať ľudia možnosť si oddýchnuť, rozvíjať 
komunitný život a budovať úctu k prírode. Lavičky a sedačky dajú rodičom aj deťom chvíľku na odpočinok, pri čom 
ohnisko bude skvelým centrom na socializáciu, pravidelné pikniky, grilovačky a hody. Z mól sa bude dať užiť výhľad 
na pestrý život dedinky i jej prírodného okolia. Móla budú taktiež poskytovať miesto na rybačku a náuku o riečnom 
brehu i dne. Samotnú dotáciu teda žiadame na kúpu troch lavičiek a materiálov na výrobu kruhovej sedačky okolo 
stromu, ohniska, a dvoch mól. Osadenie lavičiek a výrobu ohniska, mól a kruhovej sedačky zabezpečia členovia 
združenia a dobrovoľníci. 
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37 
Spojená škola sv. 
Františka Assiského 

Kláštorná studňa v 
piknikovom školskom parčíku 

                      1 200,00 €  

Naša škola ako nezisková organizácia sídli v priestoroch františkánskeho kláštora, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Snahou školy je postupná revitalizácia interiéru a exteriéru tak, aby sme renovovali historickú vzácnosť 
cestou opätovného používania, aby slúžila komunitným podujatiam.  Ďalším konkrétnym cieľom je tak obnova 
pôvodnej kláštornej studne v piknikovom školskom parčíku tak, aby plnila úžitkovú funkciu a reprezentovala historický 
vzhľad školského dvora, ktorý je aj verejným priestorom, v rámci ktorého realizujeme množstvo podujatí pre 630 detí 
a študentov ale i pre širokú verejnosť. 

38 
Stará Jedáleň, občianske 
združenie 

Otvárame Starú Jedáleň                       1 500,00 €  

Stará Jedáleň bude neobyčajné centrum pre trávenie voľného času detí a mladých na obyčajnom bratislavskom 
sídlisku. Ide o projekt partie nadšencov, ktorí v roku 2017 získali od samosprávy do 25 ročného nájmu zdevastovanú 
budovu a zaviazali sa ju do 5 rokov zrekonštruovať a prevádzkovať v nej komunitné centrum pre deti, mladých a pre 
celé sídlisko.  Projekt je založený na dobrovoľníckej práci a je financovaný výlučne z darov, asignácie a grantov 
približne 40 firiem a nadácii a viac ako 200 individuálnych darcov. Nadácia EPH patrí spolu s nadáciou VELUX k 
najväčším donorom Starej Jedálne.  

39 sytev Letné kino                       1 200,00 €  

Iniciatíva Letného kina vyšla vďaka prieskumu čo mladým ľuďom v našom meste chýba. Tento projekt „Povedz nám 
to“ bol realizovaný pod Nadáciou pre detí Slovenska. Nápad Letného kina sa dostal na papier vďaka spolupráci 
občianskeho združenia Sytev, Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej KMMP) a 
YC|Mládežníckej klubovne. Letné kino bude neďaleko rieky Kysuca na trávnatej ploche pod, teda v prírodnej scenérií. 
Od júla do septembra budeme každý piatok/sobota premietať filmy pre verejnosť. Chystáme sa premietať aj tematické 
filmy, po ktorých plánujeme diskusie s osobnosťami zo Žilinského kraja. 

40 
Špeciálna základná škola 
Sečovce 

Záhradá oáza relaxu a 
pracovnej terapie 

                      1 200,00 €  

Tento projekt zahŕňa rozvoj environmentálnych a pracovných zručností a spôsobilostí žiakov so zdravotným 
postihnutím. Na hodinách pracovného vyučovania si žiaci osvoja prácu so záhradným náradím, význam a spôsob 
pestovania rastlín, ako aj zaobchádzanie s odpadom. Pestovateľské činnosti v záhrade priamo podporujú duálnosť 
vzdelávania žiakov, nakoľko po absolvovaní školy môžu pokračovať v príprave na budúce povolanie v učebnom 
odbore záhradník. Pre úspešnosť projektu sú dôležité podmienky na jeho realizáciu. Ide o zabezpečenie týchto dlho 
udržateľných úloh: svojpomocné vyhotovenie armatúrových betónových odliatkov a zloženie do podoby 
pestovateľských hriadok, v ktorých sa budú pestovať sadenice okrasných drevín, kvetov ako aj úžitkovej zeleniny. 
Vypestované sadenice budú žiaci vysádzať na verejné priestory blízkosti školy na sídlisku SNP. O tieto sadenice sa 
budú žiaci celoročne starať. Výsledkom projektu bude získanie pracovných návykov, estetizácia prostredia , 
prepojenie teórie s praxou, forma relaxácie a ergoterapie(liečenie prácou). Pozitívom bude aj kladná odozva širokej 
verejnosti na pôsobenie tejto školy v meste 

41 Športový klub UMB Začíname s lezením                       1 200,00 €  

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre začiatočnícke lezenie pre verejnosť a komunitu v okolí Banskej Bystrice a 
jednej z najobľúbenejších lokalít na Slovensku - Kaľamárke- Detva osadením postupových istení a nových 
bezpečnostných prvkov prostredníctvom dobrovoľníckej práce a zrealizovať tam následne aktivity. Vytvorením týchto 
podmienok môžeme realizovať zážitkové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež - stredoškolské krúžky,workshopy, 
súťaže. 

42 
Útulný domov (obč. 
združenie) 

Čistenie a revitalizácia parku 
v Jablonici 

                      1 000,00 €  

Našou snahou je vyčistiť a postupne revitalizovať park v Jablonici, o ktorý sa už dlhšie nikto nestaral, ako o zeleň, tak 
aj o terén, nahromadila sa tam sutina, sú tam betónové stlpiky bez plota, stromy bez dlhodobého ošetrovania, treba 
odstrániť staré kmene stromov, vyrovnať terén a realizovať novú výsadbu. Zároveň chceme osadiť dve nové lavičky 
do tohto prostredia, keďže sa tam žiadne nenachádzajú. Tie sa zídu aj počas rôznych akcií, ktoré robí naše obč. 
združenie, ako je varenie gulášu, MDD, športové dni a pod. 
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43 

Velo Veterán Klub 
Tyrnaviavelo Propagácia histórie cyklistiky 

                      1 000,00 €  

Cieľom nášho klubu je propagovanie histórie cyklistiky a cyklistického športu, ako takého. Snažíme sa verejnosti 
prezentovať dobu dávno minulú za obdobie od roku 1817 až do 1945. Hlavne mladým ľuďom chceme priblížiť históriu 
cyklistiky, pripomenúť si výrobcov, ktorí pôsobili na území Československa, hlavne Česka, lebo tam boli hlavní 
výrobcovia svetoznámych značiek bicyklov a vývoja techniky. Chceme poukázať, že cyklistika pretrváva a je hlavne 
ekologická aktivita. Eva Hazlingerová, pracujúca v spoločnosti NAFTA a.s. od 01. 08. 1986. Členka  Velo Veterán 
Klub Tyrnaviavelo. Zamestnankyňa sa bude zúčastňovať akcií spojených s osvetou a propagovaním histórie cyklistiky 
a cyklistického športu. Bude reprezentovať na Slovensku aj v zahraničí – Rakúsko, hlavne Česká republika, kde je 
silná základňa histórie bicyklov.  

44 
Základná škola Matky 
Alexie, Palackého 1, 
Bratislava 

Záhrada Matky Alexie                       1 200,00 €  
Projekt Záhrada Matky Alexie má  byť zrevitalizovaním pôvodnej nevyužívanej pôdy školy využívaná nielen ako 
oddychová zóna, ale aj edukačné centrum určené najmä žiakom rôznych vekových kategórií. Bude vybudovaný 
chodník a upravená zelená plocha pre ďalšie jej využitie. 

45 
Základná škola 
Mojzesovo-Černík 

Vybudovanie lezeckého 
parku v ZŠ Mojzesovo-Černík 

                      1 000,00 €  

ZŠ Mojzesovo-Černík je vidiecka škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo. 
Nachádza medzi obcami Mojzesovo a Černík v pokojnom prostredí v bezprostrednej blízkosti rieky Nitra. V súčasnosti 
školu navštevuje 210 žiakov z 3 obcí (Mojzesovo, Černík, Vinodol). Náš cieľ  je vybudovať lezecký park s lanovou 
pyramídovou preliezkou,  ktorá bude   slúžiť všetkým žiakom aj návštevníkom školy. 

46 
Základná škola s 
materskou školou, SNP 
158/20, 985 01 Kalinovo 

"POĎME SPOLU 
CAMPOVAŤ" 

                      1 400,00 €  
Projektom "Poďme spolu campovať" plánujeme v týždenných cykloch zabezpečiť žiakom Školských športových 
stredísk futbalového, stolnotenisového a tenisového pri ZŠ s MŠ Kalinovo   vo výborných priestorových podmienkach 
letnú športovú prípravu na nastávajúcu súťažnú sezónu. 

47 
Základná škola, Školská 
ulica 301/16, Turňa nad 
Bodvou 

Priateľská záhradaa - 
záhrada priateľstva 

                      1 200,00 €  

Cieľom projektu je vytvoriť záhradu s rôznymi funkciami, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Našou snahou je vytvoriť 
priestor pre žiakov, učiteľov, rodičov, starých rodičov, detí materskej školy a obyvateľov obce slúžiaci na náučné 
aktivity, oddych, organizovanie spoločenských stretnutí a bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času. Záhradu 
chceme vytvoriť tak, aby slúžila na rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií, rozvíjala environmentálne cítenie, 
vedomie a konanie a slúžila na poznávanie vzťahu medzi prírodným prostredím a kvalitou života jednotlivca a 
spoločnosti. 

48 
Základná umelecká 
škola, Školská 694, 
90801 Kúty 

„Za Kútama na vŕšečku“ – 
prehliadka detských 
folklórnych súborov 

                      1 450,00 €  

Pri príležitosti konania obecných hodových slávností (3.8.2019)  by Detský folklórny súbor Kúcanek pod záštitou 
Základnej umeleckej školy ako svojho mentora uskutočnil prehliadku detských folklórnych súborov z okolia. Základnú 
pointu predstavuje príležitosť stretnutia sa detí, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a 
tanci. Predpokladom  vybudovania a udržiavania tradície je poukázanie na jej krásu a prispenie k udržiavaniu a šíreniu 
ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov. Účasť zahraničných súborov 
(ČR) umožní deťom spoznať aj inú kultúru, nadviazať nové priateľstvá, či naučiť sa tance a piesne iných národov.  

49 
Združenie na záchranu 
Lietavského hradu 

Horolezecké workshopy a 
filmový festival PLCH 

                         800,00 €  

Inšpiráciou mi boli návštevy hradu, pri ktorých som videla toto krásne miesto, ktoré potrebuje pomoc. Dobrovoľníci 
bez pomoci profesionálov by toto miesto len ťažko zachránili. Už vlani dobrovoľníci spustili prvý horolezecký workshop, 
ktorého súčasťou boli aj série prednášok s výstižným názvom Lietavský hradný PLCH. Názov je skratkou hlavnej 
myšlienky minifestivalu - Prednášky z Lesov, Ciest a Hôr. Dobrovoľníci, ktorí radi cestujú tu prezentujú svoje 
cestovateľské zážitky priamo v hradnej pivnici, ktorú zrekonštruovali ako komunitné centrum. Dobrovoľníci sa starajú 
o areál hradu ale aj okolie hradu. Skalnaté útvary, na ktorých stojí hrad potrebujú svoju údržbu. Vyčistenie od náletovej 
vegetácie, kontrolu stavu brala tak, aby sa minimalizovali možnosti padania skál do lesa, kadiaľ vedie cesta na hrad. 
Skalný zráz vyčistia profesionálni horolezci a nájdu hranu brala, aby sa ohraničilo táborisko. Týmto spravíme bastión 
bezpečným, aby nedošlo k nebezpečným situáciám pre návštevníkov. Počas brigád budú dobrovoľníci budú pomáhať 
z bezpečnej vzdialenosti, a pomáhať zásobovať lezcov. Pre brigádnikov bude zabezpečená strava a nocľah. 
Usporiadame minimálne 4 dni víkendových workshopov. 
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50 
ZŠ Juraja Fándlyho, 
Sereď 

Komunitná záhrada, ktorá učí                       1 000,00 €  

Cieľom nášho projektu je vytvoriť komunitnú záhradu, ktorá učí. Chceme aby opustený školský dvor využívali nielen 
žiaci školy ale i široká verejnosť. V záhrade by sme chceli postaviť altánok, vyvýšené záhony, vysadiť ovocné 
stromčeky, inštalovať hmyzí hotel.  Záhrada by tak mala po dlhých rokoch ožiť  a mala by umožniť žiakom učiť sa v 
prírode a o prírode a komunite možnosť adoptovať si záhon"  

51 ZŠ s MŠ Smolinské 
Vybudovanie oddychovo 
náučnej zóny pre deti ZŠ 
Smolinské 

                      1 000,00 €  

Hlavným cieľom je vybudovanie oddychovo náučnej zóny pre deti priamo vo vonkajších piestoch základnej školy a 
zatraktívniť tak túto časť doposiaľ vhodne neupraveného pozemku. Spoločný priestor bude slúžiť predovšetkým na 
oddychové prechádzky počas prestávok, na vyučovanie prvouky, ktoré môže prebiehať priamo v prírode a taktiež v 
popoludňajších hodinách bude využívaný školskou družinou. Nosnou časťou projektu budú zemné úpravy terénu, 
vybudovanie trávnatej plochy pozemku, osadenie lavičiek, vývesných sklenených tabúl, a odpadových košov.  

52 
ZŠ s MŠ Solčany, 
Hviezdoslavova 38, 
95617, IČO: 37860755 

Futbalový turnaj pre žiakov 
základných škôl 

                      1 000,00 €  
Jedná sa o jednodňový amatérsky futbalový turnaj na malých ihriskách určený pre deti ZŠ Solčany a ZŠ priľahlých 
obcí zameraný na zistenie záujmu detí o spustenie amatérskej minifutbalovej ligy ako voľnočasovej mimoškolskej 
aktivity so zapojením aj sociálne vylúčených komunít v rámci nášho regiónu. 

                          60 000,00 €    

 


