Zamestnanecký grantový program MAJÁK – 1. kolo

Číslo

1.

2.

Meno predkladateľa

Marián Polák

Eva Lengyelová

Organizácie realizujúca
projekt

Domov sociálnych služieb a
rehabilitačné stredisko ROSA

Krízové stredisko DÚHA

Názov podporeného
projektu

Bojnícke zážitky

Leto pre deti z Dúhy

Poskytnutá suma

800 €

Zámerom projektu je dať možnosť mladým ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím zažiť výnimočný
deň v krásnom slovenskom meste Bojnice.
Cieľom je vziať klientov z každodenného stereotypu a pomocou upravenej prehliadky zámku (pri bežnej
prehliadke je potrebné zdolať vyše 600 schodov, čo pre klientov DSS a RS ROSA nie je možné)dať
príležitosť vidieť jeho priestory aj imobilným ľuďom. Projekt je venovaný 30 ľuďom s mentálnym i
telesným postihnutím vo veku 15 - 25 rokov.

1 500 €

Predmetom projektu je spolufinancovanie letného tábora pre deti Krízového strediska DÚHA. Tieto deti
zostávajú v Krízovom stredisku DÚHA aj cez letné prázdniny. Práve prázdniny sú ten čas, kedy si iné deti
užívajú leto a do nového školského roka prichádzajú s novými zážitkami. Deti v KS DÚHA zostávajú za
múrmi budovy, ktorá ich prichýlila a práve letné prázdniny sú pre ne mimoriadne deprimujúce. Získanie
finančných prostriedkov, ktoré by zariadeniu umožnili zorganizovať letný tábor, umožní deťom na chvíľu
opustiť každodennú realitu a prežiť príjemný čas plný oddychu, hier a zábavy. Zoznámia sa s novým
prostredím a nájdu nových kamarátov.

3.

Radmila Benková

Junior Achievement Slovensko

Môj projekt pre región

375 €

4.

Marián Pukáč

OZ VAGUS

....aby nám voňali

1 000 €

5.

6.

7.

Ivana Krajníková

Ján Nosko

Matúš Sura

Samkova rodina

Nádej pre Samka

OZ PONS

Letný denný integračný
tábor

Asociácia horských záchranárov

Materiálno- technické
dovybavenie dobrovoľných
horských záchránarov
(Nizke Tatry)

Popis projektu

Projekt podporí súťaž jednotlivcov v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Úlohou
súťažiaceho je vypracovať a zrealizovať projekt sám alebo za pomoci spolužiakov v triede, ktorý by
mohol byť dobrým nápadom na prezentáciu, zviditeľnenie lokality, regiónu, historických pamiatok,
remeselníkov, atrakcií, či iných zaujímavostí, ktoré by podporili rozvoj a priniesli čiastkové riešenie
problematiky rozvoja cestovného ruchu daného regiónu. Študenti sa príťažlivou formou prepojenia
teórie s praxou, takto učia umeniu komunikovať, získavať informácie o svojom okolí a používať ich pre
rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu.
Zámerom projektu je ukázať, koľko málo stačí človeku bez domova, aby bol na nerozoznanie od každého
iného a to na fotografii aj prakticky. V rámci projektu nakúpime spotrebný hygienický materiál pre
denné a integračné centrum DOMEC pre ľudí bez domova a následne zorganizujeme ich fotenie v čistom a
slušnom oblečení napr. v prostredí divadla alebo banky, kde sú na nerozoznanie od väčšinovej
spoločnosti.

1 000 €

Samkovi bola v 3.mesiaci života diagnistikovaná Lisencefália (hladký mozog).Je to vzácna forma
ochorenia mozgu. Detičky s touto diagnózou sú výrazne vývojovo oneskorené, čo sa však líši od dieťaťa k
dieťaťu v závislosti od stupňa mozgovej malformácie. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na
špeciálne cvičenia, ktoré Samka môžu výrazne posunúť vpred a uľahčiť mu život.

3 000 €

Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu 12. ročníka Detského denného letného integračného
tábora 2015 pre deti a mladistvých z Banskej Bystrice a blízkeho okolia so zdravotným postihnutím,
ktorý sa uskutoční v čase letných prázdnin júl - august 2015 v štyroch týždňových turnusoch. Tábor budú
navštevovať skupiny zdravotne postihnutých detí a ich zdravých rovesníkov - ich asistentov, pre ktorých
budú organizované spoločné aktivity, ktoré majú prispieť k spestreniu ich letných prázdnin, života,
umožniť im spoznať zaujímavé miesta regiónu, nových kamarátov a ľudí pre ktorých sú medziľudské
bariéry dávno prežité.

2 800 €

Zámerom predkladaného projektu aj dovybavenie dobrovoľných zmluvných príslušníkov chýbajúcim
materiálno-technickým vybavením (zdravotnícky materiál, výstroj a výzbroj), ktorý nielen zvyšuje
bezpečnosť záchranára pri výkone zásahu, ale samozrejme a nevyhnutne prináša väčší komfort
pacientovi. V súčasnosti je materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov zabezpečované z
ich vlastných prostriedkov.

