
P.č. Názov žiadateľa/ 
Mesto

Názov projektu Krátka charakteristika predkladaného projektu
Žiadaná 
suma podpory

Scvhálená 
suma podpory

1
Centrum sociálnych 
služieb - DEMY, Trenčín

Oddychová zóna - 
DEMY

Na jeseň 2017 rozšírime spektrum poskytovaných služieb otvorením autistického centra s kapacitou 30 klientov s 
autizmom a poruchami autistického spektra. Projektom chceme vytvoriť exteriérovú úpravu v areáli zariadenia, zónu, 
ktorá bude funkčne slúžiť na rozvoj kreativity klientov. Oddychová zóna - DEMY bude obsahovať prvky zamerané na 
podporu rozvoja zmyslových podnetov klientov ako i edukačno-spoločenské v podobe mobiliáru a pódia na realizáciu 
podujatí. 3 500,00 € 3 500,00 €

2
Archa, n. o., 
Bánovce nad Bebravou

Spoznávame svet 
všetkými zmyslami

Chceme sa u našich autistov a aj mladých ľudí s autistickými rysmi zamerať na zmysly = zvuk-sluch, dotyk-hmat, chuť, 
vône-čuch. Keďže niektorí majú narušenú komunikačnú schopnosť, nevedia vyjadriť slovami čo cítia, čo ich trápi, ďalší 
majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch, iní zasa v repetetívnych vzorcoch správania - zistili sme, že vďaka muzikoterapii, 
biblioterapii, kulinoterapii a arteterapii sa vedia tomuto nášmu svetu otvoriť a práve cez tóny, farby, vône a fantáziu v 
knihách s nami svojim spôsobom komunikovať. 430,00 € 430,00 €

3
Drahuška a my...o.z., 
Bratislava

Rozširovanie 
terapeutických metód 
v KC Drahuškovo 

Poskytujeme starostlivosť o ľudí s autizmom a mentálnym postihnutím formou denných, týždenných a celoročných 
pobytov. Klienti vyžadujú neustálu starostlivosť, dohľad a systematické vzdelávanie, nakoľko ťažšie formy autizmu 
bývajú často sprevádzané mentálnym a/alebo fyzickým postihnutím. Cieľom projektu je rozšírenie terapeutických metód 
o 2 nové prvky a tým súvisí potreba zaobstarať ďalšie vybavenie. Muzikoterapia (bubny) a v chránených dielňach sa 
učíme pracovať s vlnou. Chýba nám však ďalšie vybavenie a radi by sme používali vlastné. KC Drahuškovo má k dispozícii 
dobrovoľníkov, ktorí nás zaškolia do práce s novými nástrojmi.

2 450,00 € 2 450,00 €

4

Občianske združenie 
VRABČIACI pri 
Špeciálnej ZŠ v 
Bratislave

ŠKOLA V PRÍRODE 
PRE ŽIAKOV S 
AUTIZMOM

Autizmus zasahuje celý vývin osobnosti, prejavuje sa v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeným okruhom 
záujmov. Škola v prírode poskytuje žiakom nové podnety. Pre žiakov s autizmom je pobyt v škole v prírode veľkým 
prínosom hlavne v oblastiach, ktoré sú ich slabou stránkou, a to pri ťažkostiach s vyrovnávaním sa so zmenami, pri 
orientácii v novom prostredí, pri rozvíjaní ich sociálnych zručností a komunikačných schopností.

2 000,00 € 2 000,00 €

5

Občianské združenie 
Čmelík, 
Bratislava Sme spolu na svete.

Počas školského roka chceme ďalej pokračovať v našej krúžkovej činnosti a rozšíriť ju o prácu v keramickej dielni a 
zdravotné cvičenia v telocvični. Z grantu plánujeme zabezpečiť prenájom bazéna, telocvične, keramickej dielne a 
miestností v Centre rodiny, kde organizujeme krúžky a sobotňajšie tvorivé dielne pre znevýhodnené deti. Cieľová 
skupina sú deti zo špeciálnych škôl z autistických oddelení a tried. Počet detí počas roka - 200. Realizácia aktivít v 
bežnom čase vyhradenom pre verejnosť prinášala veľa obmedzení. 3 500,00 € 2 500,00 €

6
OZ Porta Artium, 
Bratislava

Zaklop si na drevo - 
muzikoterapia s 
originálnym 
hudobným nástrojom

Nakoľko spoločnosť deťom s autizmom a Aspergerovým syndrómom nedáva dostatočný priestor na umelecké aktivity, 
projekt má za úlohu umožniť deťom so špeciálnymi potrebami kontakt, hudobné a umelecké vzdelanie a rozvoj 
neverbálnej komunikácie. Deje sa tak formou arte a muzikoterapie pod vedením špecializovaného pedagóga a 
prostredníctvom unikátneho hudobného nástroja vyrobeného na Slovensku. Projekt je určený predovšetkým hudobne 
nadaným deťom, ktoré pre špeciálne potreby nemohli byť zaradené do bežného vyučovacieho procesu. 

3 100,00 € 3 100,00 €

Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 02. október 2017
GP Budúcnosť aj s autizmom



7
Cukráreň HANS, 
Veľké Orvište

Komunitná cukráreň 
HANS

OZ HNAS  realizuje svoje aktivity v troch rodinných centrách: Zvolen, Lučenec a Bratislava, pripravujeme aktivity v 
Košiciach, Banskej Štiavnici a na Orave. Spoločne s mladými ľudmi budeme plánovať jednotlivé aktivity, dni komunitnej 
cukrárne a sami budú dávať návrhy na recepty zákuskov, sendvičov, šalátov či slaného pečiva. Projekt Komunitná 
cukráreň HANS poskytne deťom a mladým ľuďom s AS a VFA nácvik životných zručností v oblasti sebestačnosti a 
samostatnosti zábavnou formou pri príprave jednoduchých jedál a zákuskov. Aktivity budú spojené s ročnými obdobiami 
a sviatkami a súčasťou budú aj základy finančnej gramotnosti a nácvik sociálnych zručností pri nákupe surovín, 
komunikácii so zákazníkmi komunitnej cukrárne a riešení jej rozpočtu, v súlade so špeciálnymi potrebami mladých ľudí s 
touto odlišnosťou. V rámci projektu bude realizovaná metodika a vypracovná kuchárska kniha, ktorá bude slúžiť na 
rozšírenie podpory integrácie a sebestačnosti mladých ľudí s AS a VFA v iných komunitách.

3 450,00 € 3 170,00 €

8
Sloníček, o.z., 
Dolná Streda Zvedavý sloníček

Hlavným cieľom projektu „Snoezelen- Zvedavý sloníček“ je vybudovať multisenzorickú miestnosť, ktorej charakter, daný 
kombináciou vybavenia miestnosti, stimuluje, alebo tlmí senzorickú aktivitu jednotlivca. Je to miesto, ktoré prináša 
potešenie, pocit uspokojenia. Môže byť využité ako forma terapie, edukácie, relaxácie aj využitia voľného času. Toto 
prostredie stimuluje zmysly na kvalitatívne vyššej úrovni a v závislosti na tom rozvíja neverbálnu komunikáciu. 
Terapeutické, edukačné a relaxačné ciele, najmä tvoria deti a mládež s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, deti 
z bežnej materskej školy, rodičia s deťmi. 3 660,00 € 2 200,00 €

9

Spojená škola, 
Mudroňova 1, 
Nitra

Snoezelen-oáza 
učenia, radosti a 
oddychu

Projekt je zameraný na revitalizáciu terapeutickej miestnosti Snoezelen, ktorá bola vytvorená v r. 2010. Chceme obnoviť 
zariadenie miestnosti (relaxačné kreslo) a doplniť ju novými senzorickými a edukačnými pomôckami, nakoľko niektorým 
pôvodným pomôckam už končí životnosť. Terapeutickú miestnosť využívajú naši žiaci s autizmom a ďalšími PVP s 
mentálnym postihnutím vo veku 3-18 rokov  na edukačné, terapeutické a voľnočasové aktivity počas pobytu v škole v 
rozsahu podľa individuálnej potreby daného žiaka po dôkladnej diagnostike jeho stavu.

3 493,90 € 3 493,90 €

10

Spojená škola, J. 
Rumana, 
Liptovský Mikuláš

Umožni mi vyjadriť, 
čo nemôžem povedať

Projekt je zameraný na skvalitnenie dorozumievania sa a komunikáciu nehovoriacich žiakov s autizmom v kombinácii s 
mentálnym postihnutím, ktorí sa vzdelávajú v našej škole. Cieľom projektu je zakúpenie špeciálneho programu GRID 3 
na hlasový výstup, ktorý obsahuje interaktívne učenie. Program im umožní komunikovať s okolím a uľahčí vzdelávanie 
bez potreby používať reč, alebo ruky. Program GRID 3 im umožní aktívne nadobúdať vedomosti predovšetkým v oblasti 
čítania, písania. 699,00 € 699,00 €

11

Centrum špeciálno-
pedagogického 
poradenstva pri 
Spojenej škole 
internátnej Námestovo

Relaxačné kútiky v 
základných školách

Projekt je zameraný na zariadenie individualizovaných relaxačných kútikov v triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s 
autizmom. Cieľom je zabezpečiť čo najdlhšiu prítomnosť žiaka v triede počas vyučovania vybudovaním relaxačných 
kútikov v triedach a vytvoriť tak osobný priestor, kde sa dieťa cíti bezpečne. Materiál na kútiky chceme bezplatne 
zapožičiavať školám (základné a materské školy v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín) a participovať na 
vybudovaní individualizovaných kútikov podľa možností triedy a potrieb konkrétneho žiaka.  

3 380,00 € 2 600,00 €

12

Centrum sociálnych 
služieb Fantázia, 
Kysucké Nové Mesto Pes - cesta k druhým

Náš projekt "Pes - cesta k druhým" reaguje na deficit sociálneho správania detí s poruchou autistického spektra, ktoré sú 
oproti svojím rovesníkom hlbšie zamerané na svoje vnútorné prežívanie. Primárna cieľová skupina - detskí klienti s 
poruchou autistického spektra z kysuckého regiónu - je charakteristická ťažším nadväzovaním sociálnych kontaktov a 
hlbokým vnútorným svetom. V projekte by sme spolupracovali s erudovaným canisterapeutickým tímom, ktorý by 
zlepšoval u našich detských klientov sociálne zručnosti, ktoré by následne mohli využívať aj v ich bežnom živote a ktoré 
by sa snažili udržiavať aj odborní pracovníci zariadenia.

1 302,40 € 1 302,40 €



13

OZ Spoločnosť na 
pomoc osobám s 
autizmom BB (SPOSA 
BB), Banská Bystrica

Rozvoj detí s 
autizmom 
prostredníctvom 
pohybových a 
tvorivých aktivít

Projekt pravidelnými pohybovými aktivitami pod vedením fyzioterapeuta učí deti s autizmom správnemu držaniu tela a 
náprave chybných pohybových vzorcov. Prinesie to zlepšenie zdravia, odbúranie stresu a napätia, kontaktovanie sa s 
novými ľuďmi a podnetmi,zlepšenie hrubej motoriky,koordinácie pohybov,prepájanie oboch mozgových hemisfér.Druhá 
časť projektu sú tvorivé dielne,kde deti trénujú jemnú motoriku,zažívajú radosť z tvorby, učia sa nové hravou formou,sú 
vedené k spolupráci,k samostatnosti. 3 500,00 € 3 500,00 €

14

Občianske združenie 
Usmej sa na mňa, 
Košice

Remeselné zručnosti 
dávajú nové možnosti

Cieľom je zorganizovať 10 mesačný cyklus Tvorivých a Remeselných dielní pre deti a mládež s autizmom a/alebo 
mentálnym hendikepom zameraných na rozvoj pred-profesijných a profesijných manuálnych zručností. Deti si budú 
môcť osvojiť rôzne remeselné techniky. Vzhľadom k špecifickým potrebám budú dielne prebiehať za účasti špeciálneho 
pedagóga pod vedením odborného lektora v menších skupinách. Vekové rozpätie účastníkov bude od 7 do 25 rokov. 
Remeselné zručnosti im zvýšia šancu uplatniť sa. Do projektu budú zapojené deti s autizmom a mentálnym hendikepom 
zo Spojenej školy na Vojenskej ulici v Košiciach (Spojená škola má štyri organizačné zložky: Špeciálnu základnú školu, 
Materskú školu pre deti s autizmom, Základnú školu pre žiakov s autizmom a Praktickú školu) ako i mládež s autizmom a 
mentálnym hendikepom po ukončení vzdelávania, hľadajúca uplatnenie v ďalšom živote.

3 500,00 € 2 500,00 €

15

Špeciálna základná škola 
SNP 827/53, Sečovce s 
elokovanými triedami 
na Novej 1690/11, 
Sečovce

Pohybovo - relaxačná 
miestnosť

Projektom chceme zabezpečiť vytvorenie pohybovo-relaxačnej miestnosti pre žiakov s PAS a s viacnásobným 
postihnutím, nakoľko v rámci diagnózy sú prítomné deficity v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Zriadením uvedeného 
priestoru chceme eliminovať nežiaduce prejavy v rámci senzomotoriky a zlepšiť tak celkový výsledok edukačného 
procesu. Miestnosť bude slúžiť pre špeciálne potreby žiakov s PAS a zároveň tak umožní realizáciu hodín telesnej a 
športovej výchovy, ktoré momentálne nedokážeme efektívne zabezpečiť. Deti pod vedením pedagóga a jeho asistenta 
budú využívať pohybovo-relaxačnú miestnosť každodenne. 1 764,31 € 1 764,31 €

16
Súkromná spojená škola 
Vodárenská, Prešov

Aj my chceme 
pracovať

Projekt je zameraný na zriadenie cvičnej kuchynky pre žiakov s autizmom a vytvorenie tréningového programu s 
využitím inovatívnych foriem vzdelávanie na získanie základných pracovných návykov v nadväznosti na možnosť 
zamestnania sa v prvej chránenej dielni AUTCAFE, ktorá bude otvorená v tomto školskom roku v centre mesta. 
Osvojovanie si pracovných zručností, využívanie cvičenej kuchyne počas vyučovania v presne stanovenom časovom 
rozvrhu, ktorý sa bude snažiť simulovať budúce pracovné prostredie v chránenej dielni. Tréningový program bude 
prebiehať denne v troch dvojhodinových cykloch päť krát týždenne.Projekt má za cieľ uviesť inovatívnu formu 
vzdelávania - VIDEOMODELING do prípravy na povolanie žiakov s autizmom.

2 550,00 € 2 550,00 €

SPOLU 37 759,61 €
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