Zamestnanecký grantový program MAJÁK- 3.kolo
Číslo

1.

2.

Meno zamestnancažiadateľa

Juraj Onderík

Stanislav Hladík

Organizácia realizujúca
projekt

Názov podporeného projektu

Združenie rodičov pri materskej Revitalizácia logopedickej učebne v špeciálnej
škole v BA
materskej škole

OZ Na ľade

Korčuľovanie a základ ľadového hokeja pre
deti z detských domovov a krízových centier
v Bratislave

Poskytnutá
suma

Popis projektu

1 000 €

Projekt je zameraný na revitalizáciu logopedickej učebne ktorá bola zriadená v roku 1973. Všetky deti v materskej
škole denne využívajú danú učebňu a je základom terapií a intervencií. Zastaralé vybavenie už nevyhovuje tak
účelovo ako i bezpečnostne. Zmodernizovanie učebne bezpochyby zvýši kvalitu poskytovanej pomoci postihnutým
deťom tak z materskej školy ako aj deťom ktoré navštevujú logopédiu ambulantne. Do projektu bude zapojených 10
dobrovoľníkov, ktorí odpracujú cca 50 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Cieľom projektu je výučba korčulovania a základov ľadového hokeja detí z detských domovov,krízových centier a
sociálne slabších rodín. Výsledkom projektu za minulý rok boli zmeny správania sa detí,akceptácií,schopnosti
sociálne sa integrovať aj s deťmi a dospelými mimo zariadení ústavnej starostlivosti, zvýšený záujem o kolektívne
športy a tímovú spoluprácu.

1 000 €

3.

Marián Polák

ROSA nf

Záhady Červeného Kameňa- výlet pre
mládež s mentálnym a telesným postihnutím

600 €

4.

Adriana Fedáková

Základná škola v Bratislave

Spoločne - odlišní, odlišne – spoloční

1 200 €

5.

Magdaléna Mihaldová

Plamienok n.o

Letný tábor pre deti, ktoré stratili blízkeho

3 700 €

1 000 €

6.

Pavol Poláček

TJ Družstevník Víťaz

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy
v obci určenej na športové aktivity pre deti
a mládež

7.

Juraj Školka

Linka detskej istoty

Víkend s cestou- víkendové pobyty pre deti
zo sociálne slabých rodín v okolí Bratislavy

1 500 €

8.

Kvetoslava Kirchnerová

Nadácia Filantropia

Radosť pomáhať

1 000 €

Projekt je zameraný na integráciu telesne a mentálne postihnutých mladých ľudí so zdravou populáciu rovesníkov.
Upevnenie priateľstiev, získavanie spoločných zážitkov a popritom spoznávanie histórie Slovenska. Pomocou
celodenného výletu na hrad Červený kameň poskytnutie možnosti neformálneho strávenia dňa postihnutých
mladých ľudí v spoločnosti gymnazistov, vzájomné obohacovanie cez spoznávanie sa, spoznávanie histórie
Slovenska. Do projektu je zapojených 15 klientov DSS ROSA, 15 gymnazistov a pedagogický dozor.
Projekt je určený najmä na skvalitnenie podmienok pre prácu so žiakmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia za účelom
podpory inkluzívneho prístupu v školstve. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ale aj žiaci zo sociálne slabšieho a
odlišného kultúrneho prostredia sa spoločne v malých skupinkách stretávajú, aby nachádzali svoje silné stránky a
spoločne prekonávali prekážky života, podporili sa v učení sa nových vecí a zafixovali správne metódy učenia.
Prostriedkom k dosiahnutiu týchto cieľov je špeciálne cvičenie v jogových sieťach, ale aj rôzne arteterapeutické,
muzikoterapeutické a senzorické aktivity.
Terapeutický letný tábor pre 50 detí a adolescentov, ktorí stratili blízkeho (rodiča, súrodenca, starého rodiča...).
Účelom tábora je poskytnúť deťom bezpečný priestor na vyjadrenie a zdieľanie emócií, ktoré prežívajú po strate
blízkeho. Práve letný terapeutický tábor im dáva možnosť spoznať iné deti s podobnou životnou skúsenosťou a nájsť
si medzi nimi svoje miesto. Pocit, že „v tom“ nie sú sami a vzájomná blízkosť a podpora detí im ďalej pomáha pri
vyrovnávaní sa so stratou blízkeho aj po skončení tábora.
Rekonštrukciou budovy organizácia plánuje zlepšiť prostredie, v ktorom sa vedú deti a mládež k športovej činnosti,
pretože budova sa nachádza v zlom technickom stave. Peniaze budú použité výlučne na materiál a práce budú
vykonané členmi a priaznivcami organizácie. Do týchto prác bude zapojená aj mládež. Rekonštrukciou priestorov sa
očakáva väčší záujem detí a mládeže o športové aktivity v obci.
Financie sú určené na realizáciu víkendového pobytu pre 10 rodín s deťmi, 4 sociálnych pracovníkov a
dobrovoľníkov v okolí Bratislavy. Rodiny, ktoré sa pobytu zúčastia sa ocitli v nepriaznivej životnej a finančnej situácii
a spolupracujú dlhodobo s Linkou detskej istoty. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života rodín, motivácia k účasti
na skupinových aktivitách, utužovanie rodinných vzťahov prostredníctvom aktívneho trávenia voľného času,
zvyšovanie rodičovských zručností.
Projekt zlepší prostredie škôl a predškolských zariadení, špecializovaných edukatívnych inštitúcií tak, že kombinuje
projekt spoločenskej zodpovednosti, prácu miestnych dobrovoľníkov s vlastným materiálnym a fyzickým vkladom
nadácie. Oblasti pomoci sa týkajú najmä opravy, repasovania, vylepšenia, úpravy, rekultivácie, revitalizácie parkov,
školských ihrísk, interiéru, fasády objektov atď, tých častí zariadení, ktoré mali vplyv na kvalitu života rezidentov
(škôlkárov, školákov, učiteľov atď.) v príslušných zariadeniach.
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