Podporené projekty 2015
Vzdelaním k integrácií
Názov
P.č. žiadateľa/
Mesto
OZ
Svetlomodrý
svet, Prešov

ŽiadateľKrátka charakteristika
Názov projektu
kraj
predkladaného projektu
Prešov

Podpora sumou

Náš
svetlomodrý
svet

Projektom chceme prispieť
k myšlienke podpory odbúravania
zažitých stereotypov. Pokúsiť sa
prelomiť bariéru, znormalizovať
vnímanie reality a chápanie
požiadaviek. Nasmerovať k väčšej
socializácii, komunikácii so zdravým
detským partnerom v hre, k
integrácii. Podporiť všetky deti v
posúvaní hraníc vlastného
sebavedomia a odbúravať pocit
strachu z neznámeho a meniaceho
sa.

1 965,00 €

Spojená škola Prešov
internátna SOŠ
pre žiakov so
zrakovým
postihnutím
2 internátna,
Levoča

„Aj s okuliarmi
zaúčtujem
správne ...“

Prioritou štúdia zrakovo
postihnutých študentov odborov
technicko-administratívny pracovník
a technicko-ekonomický pracovník
je práca s ekonomickými softvérmi
zameranými na vedenie
jednoduchého a podvojného
účtovníctva, na evidenciu
personalistiky a výpočet miezd
zamestnancov.

2 000,00 €

GAUDEAMUS BA
– zariadenie
komunitnej
rehabilitácie,
3 Bratislava

Podpora
integrácie
mladých ľudí v
GAUDEAMUS zariadení
komunitnej
rehabilitácie

Projekt sa zameriava na sociálnu
rehabilitáciu mladých ľudí s
telesným a mentálnym postihnutím s
cieľom podporiť rozvoj schopností a
zručností potrebných k dosiahnutiu
väčšej samostatnosti v starostlivosti
o svoju domácnosť.

1 728,21 €

Nezábudka združenie na
pomoc
rodinám s
4 postihnutými
det'mi a
mladistvými,
Senec

Špeciálne
vzdelávanie a
aktivizácia
postihnutých
detí a mládeže
v Nezábudke"

Vzdelávanie a aktivizácia ťažko
zdravotne postihnutých deti
špecializovanou bazálnou terapiou,
logopedickou terapiou, práca s
komunikátormi augmentatívnej
a alternatívnej komunikácie (AAK),
stimulácia hudobnou terapiou.

2 000,00 €

1

BA

Centrum
sociálnych
služieb TAU
Turie

Žilina

„Cestou k
samostatnosti
spoznaj sám
seba a presaď
sa...“

Projekt sa zameria na zlepšenie
života mladých zdravotne
znevýhodnených žien do 25 rokov,
ktoré sú umiestnené v našom Centre
a ktorým sa poskytuje celoročná
pobytová forma sociálnej služby
v tomto zariadení. Projekt je určený
pre zvyšovanie sebavedomia, proces
osamostatňovania sa a sebaúcty
handicapovaných klientov realizáciou
dvojdňového semináru a kurzu
sebaobhajoby, kde sa budú
obyvatelia zo štyroch zariadení
sociálnych služieb v rámci celého
Žilinského kraja učiť presadzovať
svoje záujmy, sny a túžby, aby
nadobudli pocit sebaistoty, vlastnej
individuality a sebaúcty. Dva dni
budú venované seminárom,
terapeutickým kurzom a kreatívnym
dielňam pod vedením odborných
pracovníkov a dobrovoľníkov. Na
záver navštívia relaxačné centrum v
kúpeľoch Afrodite, pre zmiernenie
svojho telesného handicapu.

1 500,00 €

Vzdelaním do
Života

Projekt svojim zameraním na
podporu ľudí s mentálnym
postihnutím vytvorí prostredníctvom
4 výchovno-vzdelávacích blokov
priestor pre rozhľad a praktický
nácvik elementárnych zručností
preferovanej oblasti . Primárne sa
zameriava na praktický kontakt a
nácvik zručností z oblasti
asistenčných prác v rámci oblasti
administratívy , údržby, domácich
prác a socio-integračný výcvik.

1 100,00 €

5

Denné
Trenčín
Centrum Frézia
Partizánske
n.o.

6

Spolu

10 293,21 €

