Meno
žiadajúceho
zamestnanca

Názov organizácie

1 Robert Zajacek Robotika.SK

Kraj
BA

Názov projektu
Denný Tábor
Digitálnych
Technológii - DT2

2 Štefan Fischer

Obec Štefanov nad
Oravou

ZA

Malí konštruktéri
LEGA

3 Miroslava
Mináčová

OZ FARBUŠKA

BB

"Pohybom k
zdraviu"

Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít
Denný prázdninový tábor pre deti so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou
najmodernejších výrobných technológií 21. storočia (2D/3D modelovanie, vinylové a
laserové vyrezávanie, 3D tlač). Naučia sa vytvoriť svoje jedinečné tričko, 3D hračku, či
skonštruovať a programovať malého robota. Účasť na tábore bude pre účastníkov
bezplatná.
Svet techniky je pre deti od najútlajšieho veku zaujímavý, ale niekedy ťažko pochopiteľný.
Podstatou projektu je zakúpenie špeciálnych stavebníc Lego pre deti od 3-7. Je to skvelá
rôznorodá a mnohotvárna stavebnica, rozvíjajúca motoriku, tvorivosť a kombinačné
myslenie. Vďaka práci v malých skupinách posilníme sociálne zručnosti. Zabezpečením
základných didaktických pomôcok a konštrukčných hier chceme vytvoríť pre deti podmienky
na praktické poznávanie a objavovanie. Didaktické pomôcky sú pre realizáciu aktivít
nevyhnutné. Chceme, aby sa deti naučili samé riešiť problémy, samostatne pracovať a v
neposlednom rade prebudiť vzťah k vede, technike a poznaniu.

Rozpočet

1 000,00 €

1 000,00 €
Pomocou získaných finančných prostriedkov zabezpečíme drevený balančný most / visutú
kladinu s pohyblivými stupienkami na rozvíjanie rovnováhy a pohybovej schopnosti. Nie je
nám ľahostajný spôsob života detí a nakoľko sú väčšiu časť dňa v materskej škole, máme
záujem niečo preto urobiť.Keďže najzdravší pohyb je na čerstvom vzduchu, je vhodné pre
deti pripraviť príťažlivé a zaujímavé aktivity, ktoré by rozvíjali pohybové schopnosti.
1 000,00 €
4 Petra
Slepčanová

Obec Suchá Hora Materská škola

ZA

Postavme si hrad

Vytvoriť podmienky na pohybové aktivity v exteriéry materskej školy. Využiť školský dvor na
pohybové hry a tvorivé aktivity a tým podporiť zdravý životný štýl. Zhotovením pieskoviska
rozvíjať grafomotoriku, myslenie, kooperáciu, fantáziu, tvorivosť, pohyb, senzomotoriku.
1 000,00 €

5 Miroslav
STRAKA

SRRZ-RZ pri Materskej
škole
Hraničiarska 101
Bratislava

BA

Zdravie a
Školský dvor denno denne využívajú deti na hru, zábavu, športovanie, ale aj na edukačné
bezpečnosť detí na činnosti. Pred 3 rokmi sme sa ho rozhodli obnoviť. Upravili sme terén, odstránili
školskom dvore
nevyhovujúce hravé prvky, nahradili sme ich novými certifikovanými. Osadili sme pod
niektoré hravé prvky bezpečnú dopadovú plochu. Financie z projektu by sme použili na
nákup a doplnenie gumovej dlažby ku všetkým hravým prvkom, ktoré sme nestihli z
nedostatku peňazí zrealizovať.

1 000,00 €

6 Lukáš Firkaľ

Mesto Bardejov

PO

7 Alexandra
Pappová

Stará jedáleň

BA

Hmatový chodníček Naším zámerom je vytvoriť na školskom dvore prírodnú učebňu, ktorej súčasťou bude aj
hmatový chodníček. Prostriedky z grantu budú určené na zakúpenie stavebného materiálu
vhodného na zhotovenie hmatového chodníčka a materiálu na chodník so zamkovou
dlažbou.Hmatový chodník bude využívaný v rôznych aktivitách výchovno- vzdelávacej
činnosti zameraných na ekológiu, prírodu, ľudské zmysly, triedenie predmetov i rozvoj
fantázie a tvorivosti. Priestor pri hmatovom chodníku bude dotvorený bylinkovou a
okrasnou záhradkou.
Modus Vivendi
Cieľom projektu je podpora životného štýlu (Modus vivendi) bez alkoholu a iných drog;
vytvárať bezpečný priestor aj pre deti a mládež z prostredia ohrozeného alkoholom a inými
drogami. V rámci nášho novovznikajúceho komunitného centra Stará jedáleň, by sme radi
realizovali aktivity na podporu zdravého životého štýlu online , ako aj prednášok na
vybraných školách či v našom centre chceme túto tému priblížiť zaujímavým
spôsobom.Vyvrcholením tohto projektu bude tzv. Sober weekend s cieľom zhodnotenia
doterajších aktivít, výmeny skúseností - podpísaním verejného vyhlásenia a plánu ďalšej
činnosti.

8 Ing. Ján Prokop Výcviková škola pre
NR
vodiacich a asistenčných
psov

Aby sa nám spolu
dobre vodilo

9 Ján Ivančák

Alžbetka v prírode - Pre deti z Centra pre deti a rodiny Alžbetka v Spišskej Novej Vsi sme sa rozhodli zorganizovať
budujeme mosty
letný tábor v prírode, ktorý pripravia skautskí dobrovoľníci zo skautského zboru v Spišskej
ďalej
Novej Vsi. Chceme budovať mosty medzi komunitami v našom meste - skautmi a deťmi,
ktoré sa nachádzajú v Centre pre deti a rodiny a podporiť sociálne znevýhodnenú skupinu
detí v našom meste. V rámci tábora budú prebiehať aktivity zamerané na sociálny a
intelektuálny rozvoj, tiež aktivity zamerané na zručnosti v prírode, športové aktivity a iné.

1 000,00 €

1 000,00 €

Projekt je zameraný na získanie teoretických aj praktických znalostí pre žiadateľov o
vodiacich psov, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej a bezpečnej spolupráci dvojice vodiaci pes človek so zrakovým znevýhodnením. Pre dosiahnutie dobrej úrovne spolupráce je potrebná
dobrá znalosť priestorovej orientácie, práca s bielou palicou správnou technikou, znalosť
mobility s vodiacim psom a prvky etológie psa, ktoré sú aplikovateľné v tyflokynológii. Počas
5-dňového sústredenia ponúkneme účastníkom prednášky a workshopy na vyššie uvedené
témy, ako aj praktické výcviky v exteriéri zamerané na tréning priestorovej orientácie a
mobility a spolupráce s vodiacim psom.
1 000,00 €

Slovenský skauting, 75.
zbor o. b. Jána
Vojtaššáka

KE

938,00 €

10 Marián Janotka Základná škola s
materskou školou,
č. 604, 023 03 Zborov
nad Bystricou

BA

Na ceste bezpečne 1. Aktivita CHODEC: Hlavným cieľom aktivity je zvládnuť techniky chôdze v bežných
dopravných situáciách. Naučiť deti bezpečne prechádzať cez cestu, vysvetliť význam
priechodu cez cestu. 2. Aktivita KTO JE RÝCHLEJŠÍ: Rôzne dopravné prostriedky sa pohybujú
rôznymi rýchlosťami. Vyberieme deti, ktoré budú predstavovať rôzne dopravné prostriedky
(traktor, osobné auto cyklista, a pod). Ostatné deti budú odhadovať, ktorý dopravný
prostriedok sa ako rýchlo priblíži. 3. Aktivita ČO TO SVIETI: Aktivita na vysvetlenie funkcie
semaforu.

991,00 €

9 929,00 €

