Číslo

Meno zamestnancažiadateľa

Organizácia realizujúca
projekt

Názov podporeného projektu

Poskytnutá
suma

1.

Martina Vaško Sabolová

OZ Kolobeh života

Divadelné predstavenie a letný terapeutický
tábor

1 000 €

2.

Tomáš Dúbravský

OZ Futbalový klub Mojmírovce

Dobudovanie sociálnych zariadením v
športovom areáli

1 000 €

3.

Kvetoslava Kirchnerová

pani Renáta

Pomoc pre Emku

1 000 €

4.

Tibor Kögler

Materská škôlka Lamač

Dopravné ihrisko

700 €

5.

Juraj Školka

Linka detskej istoty

Záhradka pre deti

700 €

6.

Lýdia Kolembusová

OZ Rehamenta

Medzinárodný turnaj v integrovanej boccii
tímov v Rožnave

700 €

Popis projektu
Zámerom projektu je vytvoriť autorské divadelné predstavenie, pomocou ktorého chceme zmierniť následky smútku
a budovať sebavedomie detí a mladých ľudí po strate rodiča. Obsahom divadelnej dramatizácie „5 jazykov lásky“ je
spoločná tvorba detí a mladých ľudí z nášho OZ a študentov Konzervatória D. Kardoša. Spoločne vytvoria
divadelné predstavenie, ktoré budú prezentovať verejnosti a žiakom ZŠ s následnou diskusiou. Formou projektu
bude divadelný workshop v letnom terapeutickom tábore a dielne, ktorých sa zúčastní cca 30 detí a mladých ľudí do
30 rokov. Každá divadelná dielňa má za cieľ vytvoriť časť predstavenia pod odborným vedením pedagóga a
režiséra v spolupráci so študentmi herectva. Cieľom projektu je: zmiernenie následkov smútku a postupné
vyrovnávanie sa so stratou rodiča alebo rodičov, rozvoj sebalásky a pomoc pri budovaní sebavedomia
prostredníctvom uvedomovania si svojich schopností, talentov a užitočnosti u detí, ktoré smútia
Zámerom projektu je dobudovanie rozostavaných sociálnych zariadení, ktoré budú slúžiť pre širokú verejnosť
navštevujúcu športový areál najmä počas futbalových turnajov, futbalových zápasov, pre rodičov sprevádzajúcich
svoje deti na tréningy, pre žiakov a pedagógov Základnej školy Mojmírovce a Odborného učilišťa internátneho
Mojmírovce, ktorí využívajú športový areál počas vyučovacieho procesu a na športové krúžkové aktivity, ako aj
širokú verejnosť pri športových aktivitách, ktoré športový areál umožňuje. Areál je vo veľkej miere navštevovaný
mladými rodinami, nakoľko je umiestnený v peknom prostredí v historickom parku, s možnosťou bezpečného hrania
a aktivít aj pre najmenšie deti.
Malá Emka má diagnostikované: hydrocefalus DMO, epilepsia, poškodený očný nerv a zavedený shunts. O
dievčatko sa stará jej babka, nakoľko rodičia stratili o dcéru záujem. Chodí s ňou na liečenia, cvičenia, vďaka ktorým
robí pokroky. Nakoľko má Renáta ešte sama školopovinné malé dieťa do desať rokov, je ťažké, aby popritom
starostlivosti o malú Emku pracovala a finančne celú starostlivosť nezvládajú pokrývať z vlastných zdrojov. Cieľom
žiadosti je získať finančnú podporu na zabezpečenie liečebného pobytu v RENONA REHABITATION na dva
týždne.
Návrh revitalizácie dopravného ihriska vychádza z potreby obnoviť a sfunkčniť pravú časť záhrady materskej
školy. Nachádza sa tu nevyužitá plocha. Zámerom návrhu je upraviť doposiaľ málo využité priestory záhrady a
zároveň vytvoriť vhodné, bezpečné a podnetné podmienky na realizáciu dopravnej výchovy pre deti v exteriéry
materskej školy a podporovať praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku s cieľom zvýšiť výchovu k
bezpečnosti na cestách a v cestnej premávke, rozvíjať poznatky ohľadom bezpečnosti cestnej premávky a poznať
dopravné značky.
CVRZ CESTA spolupracuje s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, ktorú už nedokážu riešiť
vlastnými silami. Matky si zlepšujú rodičovské zručnosti. Paralelne prebieha detská skupina, kde deti aktívne a
zmysluplne trávia voľný čas za účasti pracovníčok a dobrovoľníkov. Deti prichádzajúce do nášho zariadenia žijú
často v málo podnetnom prostredí a nefunkčných rodinných vzťahoch. Vyrastajú na ubytovniach, často sa sťahujú,
majú málo vhodného priestoru na trávenie voľného času. Z toho dôvodu im chceme vytvoriť bezpečné prostredie,
ktoré by malo socializačný, edukačný a terapeutický charakter. Aktivity v exteriéri realizujeme od jari do jesene, čím
posilňujeme vzťah detí s prírodou. Participáciou detí na revitalizácii záhradky v rámci detských skupín umožníme
deťom vytvoriť si priestor, kde budú tráviť čas, cítiť spolupatričnosť, uplatňovať svoju tvorivosť a hravosť.
Cieľom projektu je nadviazať na minuloročný turnaj v integrovanej boccii v Rožňave, usporiadať podobný turnaj aj
tento rok v období Dní mesta Rožňava a vytvoriť tak tradíciu turnaja v tomto športe v meste. Tento rok chceme turnaj
pozdvihnúť na medzinárodnú úroveň a opäť pozvať na neho aj tímy z Maďarska, Poľska, Česka a iných krajín.
Maximálny počet účastníkov bude 24 tímov (po 3 hráčoch), spolu 72 hráčov. Spolu s doprovodom, náhradníkmi,
rozhodcami a organizátormi môže počet účastníkov dosiahnuť 100 ľudí. Turnaj prispeje k integrácii zdravotne
postihnutých občanov v našom regióne, umožní im nadviazať nové kontakty, zažiť súťažnú atmosféru a prezentovať
svoje schopnosti.

