Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia/Máj 2020
Projekty zamestnancov Partner
Meno žiadajúceho
zamestnanca

Názov organizácie

Názov projektu

1 Michal Melicher

Základná škola
Zemplínska Široká
277

Spolu nám je nám v triede
dobre, spolu je nám fajn

2 Ján Mihalač

CSS Nádej - Dolný
Lieskov

Pre lepší život v nádeji

3 Ing. Katarína
Beciková

o.z. "Nie sme
sami", Prešov

Šantenie na ľade

4 Alexandra Pappová

MOVENDI SK,
Sila zvyku
Kráľová nad Váhom

5 Šimon Omasta

Mary Poppins, n.o., Lollipop
Trnava

6 Lucia Kolesárová

Športový klub
Záhorák, Plavecký
Mikuláš

Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít
Cieľom projektu je vybavenie učebne pre žiakov z málopodnetného
rodinného prostredia, žiakov sociálne znevýhodnených, zo špecifickými
výchovno- vzdelávacími potrebami. Učebňu by sme vybavili praktickým,
bezpečným nábytkom a pomôckami, ktoré by tieto znevýhodné deti využívali
aj počas mimoškolskej činnosti.
Canisterapia sa u nás využíva od roku 2018 vykonávame ju s vlastým
terapeutickým psom a taktiež aj odborným tímom. Radi by sme zakúpili ešte
jedného psíka na terapiu, ktorý by bol veľmi vhodný pre určitú skupinu
našich klientov. Projekt má byť predovšetkým zameraný na skvalitnenie
života v našom zariadení s využitím relaxačných činností.
Projekt je zameraný na deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Pohyb pre tieto deti je veľmi dôležitý, pretože rozvíja ich koordinačné
schopnosti. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné
športovanie. Má význam v oblasti sociálnej inklúzie a budovania povedomia,
že aj deti so zdravotným postihnutím môžu žiť plnohodný život.

Výška
poskytnutej
sumy
1 000,00 €

645,00 €

378,00 €

Podstatou projektu je rozširovanie efektívnej prevencie pred užívaním
návykových látok a rizikového návykového správania. Vyškolíme trénerov a
pripravíme edukačné materiály a verejné aktivity. Školenie zahŕňa účasť
zahraničných ale aj domácich lektorov. Zrealizujeme Trh ideí - festival
zdravého životného štýlu a vytvoríme kluby na školách s cieľom dlhodobej
podpory a angažovanosti.
Venujeme sa deťom Montessori pedagogikou aj v pohybových aktivitách. Na
pomoc si prizývame aj odborníkov z fyzioterapie a montessori pohybové
aktivity školíme personál v pražskej AMI Montessori. Pre tento projekt
potrebujeme pomôcky, ktoré si nemôžeme bez finančnej pomoci zakúpiť.

1 000,00 €

Malé deti - veľká budúcnosť Hlavnou podstatou projektu je prilákať čo najviac detí k športu, pohybu, a
disciplíne. Deti sa budú môcť celoročne venovať futbalu vďaka zakúpeniu
vyššieho počtu futbalových lôpt. Súčasťou každého tréningu je aj trénovanie
brankárov. K tomu neodmysliteľne patria kvalitné brankárske rukavice.
Hlavnou aktivitou bude odohranie súťažných futbalových zápasov príslušnej
vekovej kategórii.

1 000,00 €

1 000,00 €

7 Karol Blahuta

Antistres centrum, Ostrovské deti hrajú stolný
Ostrov
tenis

8 Branislav Šteták

Občianske
Naše dopravné ihrisko
združenie Modrá
Hviezdička, Modra

9 Ján Poláš

Základná škola,
Kulíškova,
Bratislava

Záhrada, ktorá učí

10 Jakub Leško

Spojená škola
internátna
PRAKOVCE, KE

Revitalizácia areálu školy

11 Lukáš Firkaľ

Mesto Bardejov

Do škôlky na kolobežke

12 Jaroslav Sekanina

SRRZ - RZ pri
základnej škole
Blatnica

Záhradka plná vitamínov

13 Martina Kandravá

Združenie rodičov Príroda a jej tajomstvá
pri materskej škole
Bobrovec

Stolno tenisový oddiel sa skladá z 15 detí. Medzi naše najväčšie úspechy
patria oblastný turnaj BA/TT kde sa náš hráč umiestnil na prvom mieste.
Navštevujeme bodovacie turnaje, kde sme sa umiestnili na druhom mieste.
Naša snaha je dostať čo najviac detí na športoviská a snaha o čo najlepšie
výsledky na turnajoch.
Podstavou projektu je premeniť plochu nevyužívaného pieskoviska na
spevnený povrch určený na bicyklovanie, kolobežkovanie a jazdenie na
odrážadlách. Zároveň by sme na danej ploche radi vytvorili "kruhový objazd"
s dopravným značením, parkovisko pre dopravné prostriedky a novo
vytvorenú plochu spojili do logického celku veľkého dopravného ihriska s už
vytvorenými plochami.
V enviro učebni chceme osadiť informačnú tabuľu s popiskami krovín,
stromov a rastlín. Pripravíme orientačnú mapu. Enviroučebňa bude miestom
pre edukáciu detí priamo v prírodnom prostredí. Na hodinách prírodovedy
sa naučíme spoznávať rastliny, stromy, na hodine fyziky urobíme pokusy
skleníkových plynov, na hodinách cudzích jazykov budeme prekladať získané
vedomosti, na technike -práca v záhrade.
Vytvoríme na školskom dvore funkčnú školskú záhradu. Priestor bude
dotvorený vyvýšenými záhonmi na pestovanie zeleniny a byliniek a doplnený
výsadbou úžitkových a okrasných rastlín. Táto časť areálu školy bude
využívaná v rôznych aktivitách výchovno- vzdelávacej činnosti zameraných
na ekológiu, prírodu a rozvoj tvorivosti.
Vytvoríme vhodnú alternatívu príchodu a odchodu z MŠ, vytvoríme
parkovanie pre kolobežky a v budúcnosti aj pre bicykle. Parkovacie stojany
sú priestorovo nenáročné, bezpečne pre MŠ a hlavne ekologické. Do
jedného stojanu môžeme zaparkovať až 12 kolobežiek.
Cieľom je vytvoriť priestor nielen na vyučovanie prírodovedných predmetov,
ale aj ako oddychovú zónu. Chceme obnoviť zeleninové hriadky na sadenie
vlastných plodín, vysadiť ovocné kríky, obnoviť ovocný sad, zriadiť pocitový
chodník, dom hmyzu či kompostovisko. Záhradku plánujeme využívať aj v
rámci školských projektov a tvorivých dní, workshopov s včelármi, lesníkmi,
miestnymi záhradkármi a pod.
Cieľom projektu je podporiť ekológiu v materskej škole a viesť deti k
ekologickému prístupu k životu. Zasadíme rastliny a drobné ovocie. Budeme
pestovať zeleninu, kompostovať, separovať. Vybudujeme si vyvýšený záhon,
hmatový chodník, hmyzí domček, kŕmidlá, vysadíme živý plot. Aktivity deťom
priblížia zákonitosti prírody. Spoločné aktivity budú smerovať k šetrnému sa
správaniu k prírode.

996,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

981,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

14 Ľudmila Okrouhlá

Materská škola v
Kútoch

Veľká výprava malých
bádateľov do prírody

Projekt prinesie pre vyše 120 detí z MŠ možnosť spoznávať flóru a faunu v
ich okolí. Chceme zakúpiť učebné pomôcky na vlastné experimenty. Počas
interaktívneho programu v exteriéri budú spoznávať malé živočíchy a hmyz,
zbierať, lisovať a sušiť rastliny, zbierať lesné plody a pod. Z prírodného
materiálu vytvoria hmyzí hotel, ktorý bude následne umiestnený v areáli MŠ.

1 000,00 €

15 Ivana Púpavová

o.z. EduCoach,
Bernolákovo

Koučing - pomoc pre
študentov

Podstatou projektu je poskytovanie koučingu pre študentov, ktorí sú na
križovatke (profesnej či osobnostnej). Koučovanie pomáha nájsť vhodné
riešenia na situácie a rozhodnutia, ktoré študenti zažívajú. V programe sú
zapojení škola, učitelia, akreditovaní koučovia, odborný garant a študenti.
Študenti sa taktiež zúčastňujú odborných seminárov na témy osobnostného
rozvoja a rozvoja svojich pracovných zručností.
Audiokniha je súbor štyroch edukačných rozprávok pre deti. Jedná sa o
rozprávky napísané bývalou žiačkou školy. Majú za cieľ vzdelávať deti v
oblasti ekológie, dopravnej výchovy a zdravého životného štýlu moderným
spôsobom - ako audiokniha. Rozprávky budú doplnené o veselé pesničky,
ktoré zaujmú detského poslucháča. Po vydaní na CD budú rozprávky
zaradené do edukačného procesu v MŠ a rozdané žiakom našej školy. (MŠ a
1. stupeň ZŠ).

1 000,00 €

16 Michaela Repčíková Základná škola s
materskou školou
Košeca

Audiokniha Ekofarmička

Spolu

1 000,00 €

15 000,00 €

