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Názov žiadateľa/ Mesto

Žiadateľ- kraj

Detský domov / Bytča

Žilina

Detský domov Dobšiná

Košice

1

2

Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 12.6.2015
Bildungs = Zukunft / Vzdelanie = Budúcnosť
Krátka charakteristika
Žiadaná suma
Názov projektu
Rozpočet
Výstup/Aktivity
predkladaného projektu
podpory
Pavol Dobšinský a bratia Vytvoríme edukačnú miestnosť,
Notebook (2ks) -900€
Projektom budú posilnené zručnosti a kompetencie
1 700,00 €
Grimmovci –
umožníme deťom vzdelávanie v
Knihy, slovníky, pracovné
detí, podporou nadobúdania vedomostí sa zvýši
rozprávkový svet v
cudzích jazykoch, najmä v
zošity, geografická mapa, CD - gramotnosť a sociálno-ekonomické postavenie detí a
detskom domove
nemčine, nakoľko znalosť cudzích rozprávky - 500€
mladých dospelých. Vzdelávacie aktivity nadväzujú na
jazykov zvyšuje uplatniteľnosť
Výukový program- 300 €
školský vzdelávací program.
mladých ľudí v spoločnosti. Od
Z iných zdrojov:
Aktivity:
sveta rozprávok , kde staršie deti Zariadenie miestnosti, fitlopty - - Zriadenie učebne.
v detskom domove budú spoločne 500€
- Nadviazanie spolupráce s dobrovoľníkmi z radov
s vychovávateľkami viesť deti k
učiteľov nemeckého jazyka na základných školách, z
znalosti nemeckého jazyka, sa
radov študentov nemeckého jazyka na filozofických
budeme snažiť nadviazať
fakultách.
družobný kontakt s detským
- Nadviazanie spolupráce s detským domovom v
domovom v nemecky hovoriacej
Nemecku cez Mutpol Zentrale.
krajine, čím by sa nadviazala
- Pravidelné krúžky počas školského roka v detskom
spolupráca a aktívna
domove, pobyt na chate cez prázdniny s kurzom
komunikácia detí od počítača k
nemeckého jazyka.
osobnému kontaktu v nemeckom
jazyku.
Vidieť, vyskúšať, pochopiť! Projektom chceme rozvíjať
výchovno-vzdelávancie procesy,
integráciu, sociálne a
komunikačné zručnosti našich detí
s mentálnym postihnutím, rovnako
ako rozvíjať ich kompetencie a
spôsobilosti v oblasti
informačných a komunikačných
technológií využívaním
inovatívnych foriem.

Interaktívna tabuľa-1190 €
Notebook - 315€
Tablet s klávesnicou (2x) +
puzdro (2x) - ((2x)130€,
(2x)15€)) 209 €
Tablet bez klávesnice pre ml.
šk. vek (2x) - 178€
Iné zdroje:
Softwarové vybavenie –
výukové aplikácie - 400€
Montáž a inštalácia, krátke
školenie pre prácu s
interaktívnou tabuľou- 199€

Zakúpené položky budú prispievať k rozvoju
gramotnosti detí, osvojovaniu a zdokonaľovaniu
nových spôsobov a metód práce s informačnými
technológiami, ktoré im napomôžu k samostatnosti vo
vyhľadávaní potrebných informácií a ich integrácii.
Zakúpené položky považujeme rovnako za podstatný
motivačný činiteľ osobnosti detí, nakoľko osvojovanie
poznatkov prostredníctvom informačno-komunikačných
technológií je im veľmi blízke. Aktivity :
- jazykové aktivity – hry so slovami, populárne čítanie,
tvorenie príbehov, rozvoj slovnej zásoby;
- logicko-matematické aktivity – poznávanie
základných geometrických tvarov a farieb, hlavolamy,
strategické hry, sudoku, navrhovanie experimentov,
skladanie puzzle;
- aktivity rozvíjajúce priestorovú predstavivosť –
kreslenie, stavanie, reprodukovanie predstáv a
počúvanie hudby;
- pripravenosť pre reálny život a pracovný trh;
- interpersonálne aktivity – kooperácia a participácia;
- socioterapia – riešenie narušených vzťahov;
- otvorená komunikácia, riešenie konfliktov;
- socalizácia, modálna osobnosť;
- interpersonálna percepcia – správanie a postoje.

1 973,00 €

Detský domov/
Rimavská Sobota

Banská Bystrica

Skryté poklady vo mne

Hlavnou náplňou nášho projektu
bude hľadanie skrytých pokladov
v deťoch, ktoré nevnímajú samých
seba ako plnohodnotných, skôr
naopak ich sebaobraz je
naplnený pochybnosťami,
strachom z budúcnosti,
negatívnymi pocitmi, zraneniami
prichádzajúcimi z okolia. Cez
aktivity nášho projektu by sme
chceli v deťoch posilniť jednotlivé
oblasti, spôsobujúce najväčšie
problémy. Ich posilnením
zabezpečíme zlepšenie
využívania týchto znovunájdených
pokladov.

Zariadenie - koberce, tapety,
skrine - 500€
Guľôčkový bazén - 470€
Audio súprava - 100€
Didaktické hračky - 500€
Didaktické hračky - 120€
Reflektor + zrkadlová guľa 100€
Školenie Snoezelen pre
odborných zamestnancov 210€ /3x70/

Aktivity budú prebiehať individuálnou formou,
prostredníctvom terapeutickej práce dieťaťa s
terapeutom. Program bude individuálny a bude
prebiehať vo frekvencii jedno dieťa pravidelne jeden
krát týždenne.
Obmedzené množstvo detí je zvyknuté na individuálnu
prácu so psychológom a týmto projektom by sme chceli
zefektívniť našu prácu a zvýšiť množstvo detí, ktorým sa
budeme venovať.
Výstupom nášho projektu bude harmonogram
zrealizovaných stretnutí, zoznam detí, ktoré absolvovali
program Skryté poklady vo mne a v závere
zhodnotíme individuálny posun dieťaťa z pohľadu
psychológa, vychovávateľa a triedneho učiteľa.
Prínosom projektu po jeho ukončení bude to, že deti,
ktoré objavia skryté poklady vo svojej osobnosti ich už
nestratia a budú sa ich snažiť naďalej rozvíjať a
zvyšovať ich neoceniteľnú hodnotu pri integrácií do
spoločnosti.

2 000,00 €

Detský domov "Lienka"
Veľké Kapušany

„Pohyblivý interaktívny
kútik“

Vytvorenie „Pohyblivého
interaktívneho kútika“, za účelom
vzdelávania detí v detskom
domove interaktívnou a
zážitkovou formou. Cieľom je
rozvíjať schopnosti a zručnosti,
potrebné k dosiahnutiu
samostatnosti a sebarealizácie v
reálnom živote.

Interaktívny mobilný Komplet D
TT-Board 2080 AC23 - 1.449€
Notebook Lenovo IdeaPAd
G50-30 Black - 315€
Program Doprav. prostr. -92€
Detské doprav. značky - 55€
Cestné kužele 9,20€
Detské reflexné vesty 20€
Spoznaj peniaze - 49,90€
Vlastné zdroje:
Výučbový program - Výchova
k manželstvu a rodičovstvu 96€
Dominik a jeho dobrodružstvá
3 - 90€

Vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré deti získajú
prostredníctvom interaktívnych cvičení, budú sledovať a
využívať v každodennom živote, čo im vytvorí prehľad
o veciach doposiaľ neznámych a uľahčí im adaptáciu
a začlenenie do spoločnosti. Za účelom prepojenia
teórie s praxou, vytvoríme malým deťom prenosné
dopravné ihrisko, na ktorom budú praktizovať
vedomosti získané interaktívnou edukáciou.

1 990,10 €

Partneri pre sociálny rozvoj Prešov
a pomoc / Prešov

„Štart do života“

Prevenčný, interaktívny vzdelávací
tréning pre mladých ľudí v
detských domovoch, ktorí sa
pripravujú na odchod z domova
do života v spoločnosti. 4-dňový
tréning pre DeD Banská Bystrica,
Veľké Kapušany, Ružomberok a B.
Bystrica-Slniečko.

cestovné - 800€
odmena pre lektorov - 1200€
Iné zdroje:
telekomunikačné náklady -72€
kancelárske potreby - 96€
občerstvenie - 160€
ubytovanie - 240€
propagácia - 40€

Tréningový program, cyklus „Štart do života“
pozostáva z troch tematických stretnutí (bývanie, úrady
a zamestnanie), prierezovej témy finančného
hospodárenia a záverečnej simulačnej hry odchodu z
detského domova – „Štart do života“. Simulačná hra sa
v závere vyhodnocuje a účastníkom poskytne spätnú
väzbu o ich vyhliadkach na úspech v samostatnom
živote.

2 000,00 €
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9 663,10 €

