Zamestnanecký grantový program MAJÁK – 2. kolo

Číslo

Meno predkladateľa

Organizácie
realizujúca projekt

Názov podporeného
projektu

Poskytnutá suma

1.

Eva Sadovská

OZ Malíček

Tvoríme s rodinami
predčasniatok

1 000 €

2.

Iveta Zvolenská

Alžebtka n.o

Dotyk s prírodou

1 000 €

3.

Mária Miškovová

Klub Detskej Nádeje

Kardiotábor 2015

1 000 €

4.

Lenka Kabátová

Spojená škola

Plavba ľoďou na Devín

300 €

5.

Martina Vaško
Sabolová

OZ Kolobeh života

Letný terapeutický tábor

3 000 €

6.

Ľubica Skalická

OZ Hipko

Hipoterapia pre deti

1 200 €

Popis projektu
Zámerom projektu je spojiť pri tvorivej činnosti rodiny s predčasne narodenými deťmi so
zdravotným obmedzením arodiny so zdravými deťmi. Zmyslom projektu je naučiť deti akceptovať
zdravotné obmedzenia iných deti anepovažovať to za niečo „zvláštne“. Spoločná tvorivá činnosť
prinesie rodinám oddych, zmysluplné trávenie voľného času, nové vedomosti o
rôznychumeleckých technikách a vzájomné obohacovanie sa.
V projekte naplánované tvorivé dielne sa uskutočnia 6x (3x v Bratislave a 3x v Prešove).
Letný tábor pre deti z Krízového centra vo veku od 2 do 18 rokov. Prostredníctvom projektu sa
deti naučia racionálne využívať voľný čas, prekonávať samých seba a cez mnohé formy činnosti
v turistike im pomôcť zvládať náročné životné situácie, naučiť ich mnohým životným pravdám a
objavovať talenty. Prevažujúcimi aktivitami budú rôzne formy turistiky – vychádzky a pešia
turistika, vodná turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika. Motívom turistickej činnosti
bude poznávanie prírody, zbavovanie sa plaveckej negramotnosti, poznávanie kultúry ľudí na
Slovensku.
Financie sú poskytnuté na 13. ročník kardiotábora s účasťou cca 45 detí. Počas tábora deti
absolvujú dva výlety a program bude vsadený do krajiny plnej kúzel a fantázie. Pre deti s
kardiologickými ochoreniami je okrem rozmeru spoločenstva a spolupatričnosti náš tábor s
prispôsobeným programom jedinečnou (pre niektoré aj jedinou)
príležitosťou rozvíjať sa vo svojich talentoch bez toho, aby sa cítili menejcenné v klasických
pohybových hrách
Zámerom projektu je poskytnúť žiakom s mentálnym postihnutím netradičný deň, počas ktorého
zažijú plavbu loďou na hrad Devín, prehliadku nádvoria s múzeom. Celodenný výlet obohatí ich
skúsenosti so svetom a spestrí ich každodenný školský deň. Podporia sa u nich sociálne a
komunikačné schopnosti a zručnosti potrebné na ľahšie začlenenie sa do spoločnosti. Pre
niektorých žiakov by to bol prvý výlet, nakoľko pochádzajú zo slabšie situovaných rodín.
Letný terapeutický tábor "Talenty a dary" je určený pre deti, ktoré stratili jedného alebo oboch
rodičov. Téma „Talenty a dary“ sa osvedčila ako najúčinnejšia a najefektívnejšia pomoc a
nástroj pri budovaní sebavedomia detí prostredníctvom uvedomovania si svojich talentov a
užitočnosti pre seba a druhých. Prostredníctvom arteterapie, ergoterapie, skupinových a
individuálnych terapií, zábavy, športu, každodennej vodnej relaxácie, aktívneho pobytu v prírode
a ďalších psycho- hygienických aktivít je vytvorený priestor plný lásky a liečivých účinkov pre
zranené a citlivé duše detí
Cieľom tohto projektu je umožniť pokračovanie účasti na 15tich hipoterapiách pre 8 detí z
detského domova v Malackách Macejko, ktoré majú rôzne poruchy. Hipoterapia je liečba, ktorá
využíva komplexné pôsobenie koňa na klienta. Vďaka tomuto projektu bude možné podporiť deti
v detského domova v rozvíjaní ich schopností a možností, v integrácii detí do normálneho
sociálneho prostredia, bude tiež možné zlepšiť ich pozornosť, jemnú motoriku, rovnováhu,
zlepšiť dýchanie a zmierniť až odstrániť poruchy reči, podporiť deti k aktívnemu životnému štýlu.

