Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 4. Október 2018

GP Budúcnosť aj s autizmom
P.č. Názov žiadateľa/Mesto

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

1 Súkromná materská škola, Pes - priateľ dieťaťa s Projekt má pomôcť zabezpečiť deťom s autizmom navštevujúcim našu MŠ možnosť rozvinúť svoj
Nám. A. Hlinku 56
autizmom.
potenciál v rámci rozličných schopností a to prostredníctvom pravidelného a dlhodobého
Ružomberok
poskytovania canisterapie spojenej s prácou na interaktívnej tabuli, ktorá sa osvedčila ako dobrý
prostriedok pri aktivácii, zmierňovaní agresivity, odbúravaní stereotypných činnosti a učení sa
žiadúcemu správaniu, ktoré uľahčujú integráciu dieťaťa.

Schválená suma
podpory
3 487,80 €

2 Špeciálna základná škola s Šmolkovo
materskou školou
internátna, Liptovský Ján

Výchovu a vzdelávanie by sme chceli doplniť o nové edukačné pomôcky typu "montessori",
doplnkové služby - snoezelen, skvalitniť edukáciu formou vizuálneho čítania (interaktívna tabuľa) a
podporiť rozvoj centrálnej nervovej sústavy cez zakúpený prístroj na neurobiofeedback tréning (pod
vedením certifikovaného odborného pracovníka).

3 500,00 €

3 Detská komunita, Žilina

Chránená záhrada

Projekt Chránená záhrada slúži pre klientov s autizmom k rozvíjaniu ergoterapeutických ,
športových, voľnočasových a socializačných aktivít. Budeme spoločne nakupovať materiálno
technické vybavenie, naučíme sa poskladať záhradný domček. Priestor bude využívaný aj na
spoločné aktivity napr. opekanie, športovanie, hry v chránenom priestore.

3 140,00 €

4 Spojená škola internátna
Vranov nad Topľou,
M.R. Štefánika 140

Terapie pre žiakov
s autizmom

Zariadenie terapeutickej miestnosti, ktorej charakter stimuluje alebo tlmí senzorickú aktivitu
jednotlivca a tým zlepšuje efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj komunikačných
schopností a efektívne rozvíja osobnostný potenciál žiakov s autizmom s možnosťou sebarealizácie.
Miestnosť bude dlhodobo využívaná pre formy terapie, edukácie, reedukácie, relaxácie ale aj ako
forma využitia voľného času.

1 820,00 €

5 Spojená škola internátna
Prakovce

Svet svetla a zvukov - Žiaci s autistickým spektrom potrebujú priestor, ktorý pomáha naštartovať a rozvíjať funkcie
rozumieme vám
osobnosti aj napriek postihnutiu a jeho prejavom. Chceme týmto deťom pomôcť prekonať bariéry
komunikácie, zlepšiť ich multisenzorické reakcie, znížiť agresivitu v rôznych prejavoch nesúhlasu. V
relaxačnej miestnosti, ktorá by bola zriadená by všetky tieto činnosti mohli byť realizované aj do
budúcna s rozšírením ďalších terapií a ďalšej edukácie.

2 922,00 €

6 Centrum včasnej
intervencie Košice, n.o.
(CVI)

Snoezelen biela
miestnosť

3 499,00 €

Snoezelen je multif. metóda realizovaná v špeciálne upravenej a zariadenej miestnosti. Spočíva v
sprostredkovaní príjemných zmyslových zážitkov. Využíva sa na individuálne i skupinové aktivity
rodičov s deťmi s cieľom rozvíjať pozitívne interpersonálne vzťahy a sociálne interakcie medzi
zúčastnenými, navodiť stav uvoľnenia a relaxácie, stimulovať zmyslové vnímanie a podporiť tak
rozvoj osobnosti dieťaťa.

7 Spojená škola internátna
Spišské Vlachy

Multisenzorická
Hlavný prínos projektu je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti detí a mládeže s autizmom a
miestnosť "Svetielko" mentálnym postihnutím, s poruchami senzorickej integrácie a výrazným komunikačným deficitom.
Multisenzorická miestnosť zabezpečí žiakom s autizmom dostatok príležitostí na učenie a ich rozvoj.
Žiaci zdokonalia svoj pohyb, zrakové a sluchové vnímanie, kognitívne schopnosti. Zriadením
multisenzorickej miestnosti vytvoríme priestor pre terapiu, edukáciu, relaxáciu a využitie voľného
času.

2 910,00 €

8 AUREL o.z., Sliač

Tvoríme spolu

1 670,00 €

Projekt je zameraný na zriadenie tvorivej pracovnej dielne, kde budú deti s autizmom získavať
schopnosti a zručnosti potrebné pre bežný život a vlastnú sebaobsluhu, budú rozvíjať svoje
umelecké nadanie, ktorým mnohé disponujú. Takto získané zručnosti im uľahčia zaradiť sa do
spoločnosti, na trh práce, prispejú k čo najväčšiemu osamostatneniu sa aj v rámci rodiny.

9 IN Network Slovakia, n.o., Oddýchni si v mojom Vytvorenie podpornej skupiny, kde sa budú stretávať rodiny detí s PAS, zriadiť miestnosť pre terapiu
Lúčenec
svete
senzorickej integrácie s prvkami snoezelenu, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb pre osoby s
poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, so psychickými poruchami. Táto
miestnosť bude poskytovaná pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka. Zriadenie knižnice s
odbornou literatúrou pre rodičov, prednášky odborníkov a spolupráca s nimi.
10 Spojená škola Piešťany

Snoezelen - oáza pre Škola aktuálne disponuje priestorom určeným na zmyslovú stimuláciu a relaxáciu, ktorý využívajú
relaxáciu a aktivizáciu deti s autizmom každodenne. Pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu by sme
zmyslov
potrebovali doplniť prostredie o ďalšie prvky, ktoré zatiaľ chýbajú alebo sú riešené alternatívne.

2 750,00 €

3 489,95 €

11 Občianske združenie OZ Kone pre autistov
HIPOŠKO,
Nová
Dubnica

Účelom projektu je poskytovanie komplexnej pomoci deťom s poruchami autistického spektra v
rámci možností hipoterapie. - t. j. nadobúdanie sociálnych kompetencií, komunikačných zručností,
prenos zažitej skúsenosti so zvieraťom do reálneho života medzi ľuďmi, stabilizácia ich emočného
stavu a zlepšenie fyzickej kondície. Pre jej efektívne vykonávanie je nevyhnutné pracovať so
špeciálne vycvičeným koňom.

2 110,00 €

12 Centrum včasnej
Senzorické pomôcky
intervencie Trenčín, n.o. do rodín
(CVI TN, n.o.), Trenčianske
Stankovce

Vďaka projektu Senzorické pomôcky do rodín budú mať klienti centra možnosť vyskúšať si
stimulujúce pomôcky v domácom prostredí v nadväznosti na terapie, ktoré navštevujú. Deti s
poruchami autistického spektra nejavia záujem o okolie, kontakt je obmedzený a motivácia znížená.
V domácom prostredí majú väčší pocit bezpečia, čo sa odráža v lepšej spolupráci. Zapožičaním
pomôcok do rodín by boli deti motivované sa učiť a získavať nové zručnosti.

2 361,75 €

13 Spojená škola Bardejov

"Pomôž mi, aby som
to dokázal sám"

Projekt je zameraný na komunikáciu a sociálnu interakciu žiakov s autizmom s mentálnym
postihnutím. Cieľom projektu zlepšenie komunik.zručností s využitím programu Boardmaker- PLUS s
hlasovým výstupom ktorý umožní vytvoriť komunikačné karty a pracovné listy. V rámci projektu sa
vytvorí bezpodnetová komunikačná miestnosť, osobný frekvenčný slovník každého žiaka a
metodický materiál pre vyučujúcich.

2 601,00 €

14 Špeciálna základná škola,
Kostolné námestie 28,
Kežmarok

Otvorme dvere a
dajme šancu

Zriadenie Snoezelen miestnosti je jednou z možností ako dať našim žiakom s autizmom a inými
pervazívnymi poruchami príležitosť prejaviť sa a zároveň výrazne rozšíriť ich možnosti.
Multisenzorickú miestnosť Snoezelen plánujeme využívať ako formu terapie, edukácie, ako
voľnočasovú aktivitu. Zariadenie v nej bude zamerané na rozvoj hmatu, čuchu, sluchu a zraku.
Využívaná bude taktiež na voľné a pohodové aktivity, relaxáciu, aromaterapiu a masáže.

3 387,00 €

15 Súkromná ZŠ s MŠ pre
Kúzelné učenie
žiakov a deti s autizmom,
Bratislava

Rozvíjanie jednej schopnosti, podnecuje rozvíjanie inej (bez myslenia sa nerozvíja reč a pod.). Preto
sme projekt zamerali na rozvoj viacerých schopností dieťaťa s autizmom. U detí s autizmom zväčša
chýba prirodzená zvedavosť a učenie sa je o to náročnejšie. Preto hľadáme zaujímavé a zábavné
spôsoby, vďaka ktorým dokážeme deti motivovať k učeniu a spolupráci. MagicBox je mobilný
projektor, ktorý premieta interaktívne hry na podlahu. Hry sú zamerané na celkový rozvoj
osobnosti.

3 500,00 €

16 ZŠ Nejedlého 8, Bratislava Aj asperger je tu
doma.

Aspergerov syndróm je jedna z porúch autistického spektra často spojená s výskytom vysokého IQ.
Deťom s touto diagnózou prospieva integrácia do kolektívu v bežných školách. Cieľom projektu je
prispôsobiť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, ich potrebám a jedinečnosti. Prvé roky školskej
dochádzky majú veľký význam pre ich budúcnosť, aby mali chuť učiť sa a dokázali fungovať v
kolektíve.

3 220,00 €

17 Centrum včasnej
Spoločnou rečou
intervencie Bratislava, n.o. medzi rodičom a
dieťaťom

Projekt je orientovaný na rodiny s deťmi vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov s komunikačnými
ťažkosťami smerujúcimi k poruche autistického spektra. Cieľom projektu je podporiť funkčnú
komunikačnú kompetenciu detí v tomto vekovom období, prostredníctvom novej terapeutickej
metódy O.T.A.

3 500,00 €

SPOLU

49 868,50 €

