Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia/26. apríl 2019
GP Projekty zamestnancov
Meno
žiadajúceho
zamestnanca

Názov organizácie

Názov projektu

1 Anna
Horváthová

HontianskoSo starkými a s
novohradská knižnica A. knihou cestou H. Škultétyho
necestou

2 Ing. Dušan
Graca

JASIV, občianske
združenie

3 Miloš Koštiak

Základná škola s
materskou školou
Nemecká

4 Michaela
Kaylingová

SRRZ Rodičovské
združenie pri MŠ
Lachova

Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít

Rozpočet

Starí rodičia s vnúčatami budú spoločné vyhľadávať pravidlá cestnej premávky v knihách, 1 000,00 €
spolu riešiť pomôckami vytvorenú dopravnú situáciu na ceste. Deti budú oboznámené s
dopravnými prostriedkami a cestovaním v minulosti a môžu ich porovnať so súčasnými
možnosťami cestovania. Zároveň učia seniorov vyhľadávať informácie v počítači /
mobile, používať rôzne aplikácie.

Dopravná výchova na JASIV,o.z. pripravuje v roku 2019 piaty ročník projektu pre deti základných škôl
1 000,00 €
Divínskom Boyarde zameraného na vzdelávanie v oblastiach prevencie kriminality a dopravnej výchovy a
2019
bezpečnosti cestnej premávky - Divínsky Boyard. Projekt učí deti pravidlá cestnej
premávky,vrátane ukážok ako sa zachovať pri dopravnej nehode. V roku 2018 sme
zakúpili základnú verziu prenosného dopravného ihriska s cieľom praktickej výučby v
tejto oblasti. V rámci projektu sú prezentované aj činnosti záchranných a
bezpečnostných zložiek.
Hurá, dopravné
Cieľom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko pre deti MŠ, na ktorom si prostredníctvom 984,90 €
ihrisko!
zážitkového učenia osvoja správanie sa na cestách pri dopravných situáciach.
Oboznámia sa s dopravou, pravidlami cestnej premávky a dopravnými prostriedkami.
Chceme deti naučiť základným pravidlám bezpečnosti na čo chceme využiť areál MŠ, na
ktorý umiestnime prvky dopravného ihriska.
Integrovaný
záchranný systém v
škôlke

Našim cieľom je zakúpiť na školský dvor statický prvok "Sanitka", ktorý je určený na
hranie detí a rozvíjanie fantázie, podporovanie medziľudských vzťahov, vzťahov k
profesijným povolaniam, a pravidlám dopravy. V ďalšej fáze by sme postupne zakúpili
"Hasičské a policajné auto", ktoré budú slúžiť ako podporný prvok pri osvojovaní si
základných pravidiel fungovania integrovaného záchranného systému, prehlbovanie
povedomia o náplni jednotlivých zložiek.

1 000,00 €

5 Slavomír
Fekete

Rodičovské združenie Pozriem vpravo,
pri Materskej škole SNP pozriem vľavo,
dokážem to sám a
hravo.

Podstatou projektu je rozširovať znalosť cestnej premávky v kognitívnej i praktickej
oblasti, a to edukačnými aktivitami a návštevou dopravného ihriska. Preventívnym
projektom polície ,,Póla radí deťom“, naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových
situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Rozbíjať ich
pohybové zručnosti, sústredenosť, pozornosť a koordináciu pohybov.

992,10 €

6 Michal Halgaš

OBČIANSKE ZDRUŽENIE Dopravné ihrisko v
Cieľom projektu je vybudovať detské dopravné ihrisko v areáli MŠ. Dopravné ihrisko
1 000,00 €
ESTONÁČIK
areáli materskej školy poskytne možnosť vychovávať a vzdelávať deti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
Je potrebné upraviť existujúce chodníky na vhodnú edukačnú plochu realizáciou
vodorovného dopravného značenia. Deti sa budú učiť disciplinovaný a bezpečný pohyb
po chodníku, pri prechádzaní cez cestu, pochopenie zmyslu svetelných signálov, poznať
a rešpektovať najdôležitejšie dopravné značky pre chodcov, nácvik ako byť videný.

7 František
Klačan

MOZAIKA - Svätý Jur

Vitajte v autoškole!

"Vitajte v autoškole!" je detský denný tábor vo Svätom Jure. Deti získajú táborový
vodičský preukaz, stanú sa konštruktérmi vlastného auta a vyskúšajú si v ňom závodiť,
spoznajú dopravné značky a navštívia dopravné ihrisko. Prvú pomoc, ktorú sa naučia
poskytovať, si budú môcť nacvičiť na simulovaných situáciách. A to všetko za päť dní v
auguste, každý deň v čase 8:00 - 16:00 hod.

8 Jozef Antal

Občianske združenie
Škôlka Jankolova

Záchranný tím
Jankoláčik

Súčasťou MŠ je dopravné ihrisko, na ktorom si deti skúšajú modelové dopravné situácie. 1 000,00 €
Naším cieľom je deti oboznámiť so základnými pravidlami cestnej premávky a so
zložkami záchranného systému a obnoviť „vozový park“ a cestné nátery. V rámci
projektu plánujeme: nakúpiť 4 2-miestne trojkolky reprezentujúce rôznych účastníkov
premávky a povolania (policajti, hasiči, ambulancia, príves).

9 Milan Vetrak

ZRR Nejedlého
Revitalizácia
(Združenie Rady rodičov dopravného ihriska Nejedlého)
garážička pre
kolobežky

1 000,00 €

Pred piatimi rokmi sa vďaka iniciatíve rodičov a pani učiteliek na nevyužívanej asfaltovej 1 000,00 €
ploche zrodilo dopravné ihrisko. Svojpomocne sme namaľovali jazdné pruhy, prechody
pre chodcov, kruhový objazd. Podarilo sa zakúpiť pár kolobežiek. Nepodarilo sa však
zabezpečiť to hlavné - aby bolo toto dopravné ihrisko naozaj využívané. Na dopravnom
ihrisku chceme postaviť "garážičku", aby boli kolobežky poruke deťom aj pani učiteľkám.
Chceme dokúpiť aj prenosné značky a kužele.

10 Peter Karvas

OZ Zámoček

Skolkarske ihrisko pre Projekt je zameraný pre deti, ktoré navštevujú Materskú školu Kuzmányho v Bratislave. 1 000,00 €
bezpecny pohyb a
Je veľmi dôležité budovať ich zdravý životný štýl cez voľnočasové pohybové aktivity,
hru deti
hravou formou podporovať ich záujem o pohyb a zdravý životný štýl.K tomu aby sme
dosiahli príjemné a bezpečné športové a tvorivé prostredie, je potrebné zrevitalizovať
detské exteriérové plochy určené na pohyb a hru a dokúpiť chýbajúce pohybovoedukačné a výchovno-vzdelávacie pomôcky.

11 Marek Mokráš- Zakladna skola Hradna
E-QRK, Marián 22 Nove Zamky
Suchoňsupervízor

Dopravná výchova na Projektom by sme chceli získať 2 ks šľapacích motokár a 1 sadu dopravných značiek,
1 000,00 €
motokárach
ktoré by žiakom 1.-4.ročníka slúžili ako edukačné pomôcky v dopravnej výchove. Deti by
si mohli v praxi vyskúšať rôzne dopravné situácie a tým si upevniť vedomosti a získať
praktické zručnosti súvisiace s cestnou premávkou. Učili by sa prechádzať cez cestu a
poznávať dopravné či svetelné značenie.

12 Jaroslav Fedák Mesto Lipany

Bezpečne na ceste

Podstatou projektu je realizácia ďalšej etapy dopravnej výchovy v našej MŠ, ktorá sa
1 000,00 €
intenzívne vyučuje od roku 2008. Táto etapa bude zameraná na úpravu časti školského
dvora na detské dopravné ihrisko s vodorovným dopravným značením. Prostredníctvom
realizácie projektu chceme praktickými aktivitami motivovať deti k bezpečnému pohybu
po chodníku na kolobežkách, odrážadlách, bicykloch, naučiť ich bezpečnej role chodca a
oboznamovať ich so základnými pravidlami cestnej premávky.

13 Vladimír Zeman Základná škola Štvrtej
sednice Tatrína,
Čachtice

Vybavenosť
dopravného ihriska
dopravnými
prostriedkami

Podstatou tohto projektu je zabezpečenie dopravných prostriedkov pre žiakov školy,
999,00 €
ktoré budú využívané pri vyučovaní dopravnej výchovy. Žiaci budú prostredníctvom nich
účastníkmi simulovanej cestnej premávky.

14 Daniel Kašák

Nový dopravný
panáčik

Cieľom prierezovej témy "Dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej
1 000,00 €
premávke" na prvom stupni základnej školy a materskej školy je získať základné
vedomosti, zručnosti a návyky zameraná na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciach, a tým prispievať k zníženiu dopravnej nehodovosti. Preto sme sa
rozhodli v areáli našej školy zrekonštruovať dopravné mini ihrisko.

Základná škola s
Materskou školou
Smolinské,407

15 Ing. Peter
Stankovský,
PhD

Občianske združenie
Bezpečne na ceste
Rodičov a priateľov MŠ
Kátov

Nadobudnutie povedomia u detí o povedomosti na cestách. Formou hier poučiť deti o 1 000,00 €
pravidlách cestnej premávky a reagovať v nepredvídaných situáciách. Chceme prispieť k
zníženiu dopravných nehôd, kde sú účastníkmi deti. Dopravná výchova je súčasťou
výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Prostredníctvom hier, súťaží, besedách s políciou,
metódou príkladu viesť deti k dodržiavaniu pravidiel a praktickému uplatneniu ich v
každodennom živote.

16 Tomáš Posztós Mesto Šamorín zriaďovateľ MŠ Ul.
Márie

Keď semafor zabliká

17 Denis Arpáš

JESENČATÁ

JESENČATÁ NA CESTE Podstatou projektu je hravou formou priblížiť deťom dopravnú výchovu a osvojiť si tak 1 000,00 €
pravidlá cestnej premávky. Teoretická časť bude obsiahnutá v zábavnej forme
prostredníctvom interiérových hier, pracovných zošitov či formou prednášky
príslušníkov Mestskej Polície Sereď. Časť grantu bude využitá na pokrytie nákladov na
návštevu dopravného ihriska v blízkom okolí a zabezpečenie autobusu a nové kolobežky.

18 Ing.Ľuboš
Zachar

Základná škola
Holubyho

Interaktívna
autoškola

19 Marek Krivošík ZŠ s MŠ Vlčkovce

Hravou formou viesť deti k zásadám bezpečného správania sa na cestách, oboznamovať 980,00 €
sa so semafórmi a s dopravnými značkami. Vytvorením a pravidelným používaním
dopravného ihriska sa deti motivujú a vedú k správnemu a bezpečnému správaniu sa na
vozovke pri prechode, pohybom na kolobežkách, odrážadlách, bicykloch.

Cieľom je interaktívne vyučovanie, prepojenie teoretických vedomostí s praktickými
aktivitami. Jazda na trenažéroch a praktické jazdy na dopravných prostriedkoch.

1 000,00 €

Dopravná výchova
Chceme zabezpečiť našim deťom nielen dobrú úroveň vzdelania, ale aj plnohodnotne
1 000,00 €
predchádza nehodám strávený čas v škole, nové zážitky a skúsenosti a prispieť tak hravou formou aj k zvýšeniu
detí.
ich bezpečia a zodpovednému správaniu na cestách. Deti sa budú oboznamovať s
vodorovným dopravným značením, simulovať prechádzanie cez cestu, používanie
reflexných prvkov.
20 Vladimír Svitek SRRZ - RZ pri základnej Do školy na bicykli - Projektom chceme pokračovať v začatej revitalizácii areálu školy, ktorou sa snažíme o
970,00 €
škole
stojisko pre bicykle estetizáciu, efektívne a funkčné využitie prostredia. Cieľom je vybudovanie parkovacieho
miesta pre bicykle. V tesnej blízkosti školy je potrebné položiť dlažbu, vysadiť okrasné
dreviny, vytvoriť bylinkovú špirálu a umiestniť informačné tabule o bezpečnej jazde
cyklistov. Projekt plánujeme realizovať v kooperácii s rodičmi našich žiakov.

21 Peter Petruška Materská škola
Medvedzie 138,
Tvrdošín

Pozor Peter, Pozor
Katka, teraz príde
križovatka...

Naším projektom sa chceme venovať trom bodom. 1. Bezpečne na ceste - improvizácia
dopravnej situácie s dodržiavaním bezpečnosti a rešpektovaním dopravných značiek
deťmi na dopravnom ihrisku s využitím kolobežiek 2. S fotoaparátom na ceste - fotenie
dopravných situácií a značiek v meste /deti spolu s rodičmi / - vytlačenie fotky a
komentovanie situácie detí v triede 3. Malí záchranári - skonštruovanie mesta,
improvizácia nehody s riešením problému privolania.

1 000,00 €

22 Tomáš Szolga

Obec Čierna Voda

Bezpečnosť detí je
nám provoradá

Pomocou interaktívnych činností a programov v počítači pripraviť deti riešiť najprv
modelové situácie v doprave a potom overiť získané znalosti v praxi. Príklady aktivít:
1.Riešenie dopravných situácií pomocou stimulovaných programov v počítači. 2.Test
znalostí z dopravnej výchovy aj základov prvej pomoci na počítači. 3.Praktické overenie
na dopravnom ihrisku. 4.Súťaž skupín o znalostiach z DV. 5.Výstava výtvarných prác na
tému : Auto budúcnosti.

1 000,00 €

23 Miloš Salay

Materská škola 264,
930 41 Kvetoslavov

Tvorivá záhrada

Cieľom nášho projektu je vytvoriť príjemné, podnetné prostredie v záhradnom altánku s 1 000,00 €
lavicami, stolmi, rôznymi pomôckami na objavovanie environmentálnych javov, rozvíjaní
technickej a prírodovednej gramotnosti.Aktivita č. 1 Prírodná mozaika – vytvoriť
spoločný produkt z prírodnín - obraz spoznávať ich vlastnosti (listy, konáriky, kvety, šišky
nazbierané v šk. záhrade). Aktivita č. 2 Hra na meteorológov – v menej priaznivom
počasí pozorovať prírodné javy napr. dážď jeho príčinu, význam, účinky – kolobeh vody v
prírode. Aktivita č. 3 Zasadím i semienko – sledovať rast rastlín, čo potrebujú ich význam
v prírode.

24 Lukáš Minařík

Občianske združenie
Permoníci

Pomáhame v Malých Na stretnutiach dobrovoľníkov sú naplánované tieto aktivity: - vzdelávanie v oblasti
1 000,00 €
Karpatoch
Ochrana prírody - obnova riečnych ramien - čistenie potoku Vydrica a rybníkov od
napadaných drevín - likvidácia náletových drevín popri turistických chodníkov - likvidácia
čiernych skládok vo vymedzenej časti Malých Karpát - práca vo Včelíne - pozorovanie
vtáctva, zveri a poznávanie vtáčích hlasov s odborným výkladom - poznávanie rastlín a
húb s odborným výkladom - v zimných mesiacoch výroba kŕmidiel a prikrmovanie
vtáctva.

25 František
Macsicza

Materská škola-Óvoda

Záhrada na dotyk

Hlavným zámerom projektu je estetická a funkčná úprava školského dvora. Cieľom je
970,00 €
zabezpečiť oddych , relax a podnetné edukačné prostredie pre environmentálnu
výchovu. Záhrada na dotyk bude slúžiť ako prírodná ekoučebňa. Týmto projektom
chceme u detí predškolského veku vytvárať kladný vzťah k životnému prostrediu formou
zážitkového učenia.
Triedime s rozumom Podstatou projektu je zabezpečiť nádoby na triedenie odpadu do každej triedy a každej 1 000,00 €
učebne. V rámci aktivít environmentálnej výchovy budeme žiakov aktívne zapájať do
triedenia odpadu aj touto formou v triedach a učebniach.

26 Jaromír Matis

Základná škola s
materskou školou,
Školská 4, Zeleneč

27 Ján Šima

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Skleník – náš
Zákamenné 967
pomocník

Vybudovaný skleník poskytne priestor, kde budú deti využívať kompost zo školskej
1 000,00 €
záhrady ako prirodzené hnojivo pri pestovaní bio produktov a rastlín (paradajky, papriky,
bylinky, kvety). V rámci edukačného procesu sa deti naučia sadiť rastlinky, starať sa o ne,
pozrieť sa na prírodu, pozorovať ju a počúvať ju ako znie.

28 Ľubomír
Sloboda

Spojená škola sv.
Františka Assiského

Kláštorná záhrada
pre nás všetkých

29 Lenka Brišová

Občianske združenie
Zvedavá včielka

„Prírodné
laboratórium“ pre
malých Eko-vedcov

Naša škola sídli v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky. Vzácny objekt postupne
1 000,00 €
sprístupňujeme deťom tak, aby sme rešpektovali genius loci a potreby detí. Počas
minulého roka sme zabezpečili výmenu zdravotechniky, hydroizoláciu budov, položenie
chodníkov. Plánujeme zrealizovať parkové úpravy, položenie trávnatého koberca,
výsadbu bylinkového náučného chodníka, osadenie mobiliára a pódium na neformálnu
výuku.
V roku 2018 sme v našej MŠ vysadili na školskom dvore 34 stromov, kríkov, vytvorili
1 000,00 €
bylinkový záhon, hudobný kútik a domček pre hmyz. Záhrada MŠ slúži na denné aktivity
počas pobytu vonku, kde si deti osvojujú poznatky o prírode a ochrane životného
prostredia. Cieľom tohto projektu je vytvoriť „Prírodné laboratórium“ pre malých Ekovedcov na pokusy, bádanie, sledovanie rastu rôznych druhov rastlín, plodov a živočíchov
počas štyroch ročných.

30 Zdeno Pakán

Obec Ďanová Materská škola

EKObylinka

Vysledkom projektu je zriadenie EKO bylinkovej zahradky v areale dvora MŠ zavlažovania zrážkovou vodou - zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v
minikompostovisku.,

1 000,00 €

31 Peter Chobot

Základná škola, Dubová Náučný chodníček

Obsahom projektu je vytvorenie náučného chodníka s informačnými tabuľami pre deti a 1 000,00 €
verejnosť. Tento vytvoríme v parku pred školou pomocou exteriérových konštrukcií, na
ktorých budú umiestnené - ( ekologické koleso vedomostí, panel so živočíchmi
vyskytujúcich sa v našom regióne, druhy stromov aj s kôrou, teplomer na meranie
teploty, drevenú tabuľu slúžiacu ako kalendár aj s ročnými obdobiami, vtáčia búdka,
domček pre hmyz, cestičku z pníkov) .

32 Tomáš Blažíček KLÁŠTORISKO,
občianske združenie

Strom života na
Kláštorisku
(33.sezóna)

Ruina unikátneho kláštora, v majetku obce Letanovce a správe občianskeho združenia,
je odkázaná na šťastie v grantových výzvach. Bez stáleho sponzora, i tak nechávame
vstup do známeho archeoparku voľný. Dobrovoľné príspevky turistov podmieňujú
rozsah nákupu materiálu. Komplexná údržba zelene a krovín, inštalácia lavičiek,
tematické výstavy o výskume, konzervácia architektúry, náuka pôvodných výrobných
techník, aj modernej digitálnej prezentácie z výsledkov výskumu.

1 000,00 €

33 Adrián Lengyel Rodičovské Združenie
pri ZŠ slov. v Košútoch

Zachráňme včely

V interiéri školského dvora by sme chceli vybudovať interaktívny náučný chodník s
1 000,00 €
edukačnými hrami do terénu s popisom včiel a úľa, poznávacie náučné tabule, model
včely, ktoré budú slúžiť na zážitkové vyučovanie prírodovedných predmetov, ako
oddychová zóna počas prestávok na školskom dvore, na relaxáciu a zábavné poznávanie
v školskom klube. Súčasťou bude aj vybudovaný motýlí záhon, hmyzí hotel a vyvýšené
záhony, kde sa deti budú učiť skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou.

34 Branko
Šaškovič

Rodičovské združenie
pri MŠ Dolné Srnie

Malý záhradník zmyslová záhrada

35 Michal
Chlebčok

Mesto Sereď - Mestská Myslíme logicky polícia
žijeme ekologicky

Rozhodli sme sa vytvoriť deťom v školskej záhrade vyvýšené záhony na pestovanie
rastlín i hmyzí domček. Pestovanie rastlín deťmi a pozorovanie života hmyzu ich naučí,
ako fungujú životné procesy a zároveň ich vedie ich k zodpovednosti a starostlivosti o
niečo hmotné, živé. U detí prirodzene budujeme záujem o udržateľnosť životného
prostredia a hrdosť na seba za výsledky. Sledovanie rastlín je zábavné a poučné
vzdelávanie.
Projekt Myslíme logicky - žijeme ekologicky realizujeme od roku 2016. Minulý rok sa
projekt stal Ekologickým činom roka 2018 TTSK. Projekt prostredníctvom eko-hry na
stanovištiach s environmentálnou tematikou konfrontuje deti s environmentálnymi
problémami a vedie ich k uvedomeniu si skutočnosti, že človek je súčasťou prírody,
svojim správaním môže prispievať k zachovaniu života v rozmanitosti ako ju poznáme.

1 000,00 €

1 000,00 €

36 Lukáš Ilavský

Základná škola s
materskou školou
Dolné Orešany

Vráťme kvety, hmyz a Deň Zeme býva v našej škole tradične plný aktivít pre všetkých žiakov ZŠ a MŠ za
vtáky na náš dvor na výdatnej pomoci rodičov. Žiacke skupinky formou tímovej spolupráce dostanú na
Deň Zeme
starosti jeden kút školského dvora a blízkeho okolia za plotom. Ich úlohou bude svoj
úsek vyčistiť od odpadu, zrevitalizovať vegetáciu, opraviť, natrieť lavičky, vyrobiť a
zavesiť domček pre hmyz, či búdku pre vtáky. Okrem toho musia zmapovať a
zaznamenať všetky rastliny a živočíchy, ktoré na svojom úseku nájdu. Na pozorovanie
hmyzu a kvetov dostanú nové stereomikroskopy vhodné aj pre menšie deti. Na záver
dňa každý tím prezentuje výsledky svojej práce a vyrobí poster o tom, aké organizmy
našiel. Postery zavesíme na nástenky v škole.

37 Gabriel
Ozogány

Mesto Šamorín (
Zdravé deti - zdravá
Základná škola Šamorín- budúcnosť
Mliečno)

Každý rok organizujeme zber smetí spoločne s rodičmi, zaviedli sme netradičné hodiny 1 000,00 €
biológie v triede vonku pod holým nebom, vysadili sme bylinkovú záhradu, deti sa počas
poobedňajších hodín starajú o záhradu a park okolo školy a vychovávame ich v tom
zmysle, že je potrené triediť odpad a zároveň aj kompostujeme. V tomto duchu by sme
chceli pokračovať a viesť detí k tomu, aby záhradu využívali na pestovanie, aby si zvážili
to, čo dá naša príroda.

38 Dušan Lepiš

Mesto Trstená

Realizáciou aktivít projektu očakávame zvýšenie úrovne uvedomovania si dôsledkov
1 000,00 €
svojho nevhodného správania sa v prírode a v prostredí kde žijeme a následný dopad na
ekológiu. Aktivity budú rozdelené do 2 skupín a to 1. čistenie brehov Oravskej priehrady
do ktorej sa zapoja školy a dobrovolníci. Mladšie deti budú v rámci tvorivých
workshopov kresliť postery s eko témami a hravou formou cez eko spoločenské hry a
materiály si utvrdzovať ekologické povedomie.

39 Jozef Fodor

Základná škola Častkov, Pestovateľské práce
zriaďovateľ Obec
Častkov

Čisté brehy 2019

1 000,00 €

Zavedieme krúžok pestovateľských prác. Chceme učiť deti, ako pestovať a sadiť
1 000,00 €
zeleninu, bylinky a stromčeky. Naučíme ich ako sa o rastliny starať, ako ich potom
zúžitkovať a kedy zberať úrodu. Budú sa učiť aké rastliny môžu rásť v našej obci, naučia
sa aké rozdiely v sadení sú počas rôznych sezón. Do aktivít budú zapojení aj rodičia, ktorí
nám pomôžu s úpravou školského dvora a aj pri pestovateľských prácach. Babky zase
budú deti učiť, ako zúžitkovať ovocie či zeleninu. Na dvore sa osadia veľké drevené
kvetináče, v ktorých sa budú sadiť kvety a zelenina.

40 Ivan Beňo

Občianske združenie
Krúžky v škole, BA

Eko kreatívne
workshopy

Separácia odpadu a jeho znovu používanie, nachádzanie hodnoty v tom, čo bežne patrí
do koša, vytváranie nového zo starého, nenásilný spôsob ako sa naučiť recyklovať.
Poskytneme deťom zaujímavé činnosti zamerané na kreatívnu tvorbu, tvorivosť a
hľadanie nových ciest ako sa prejaviť. S pomocou unikátneho spájacieho systému z
Austrálie "MAKEDO" deti vyrábajú vlastné kreatívne výtvory z dostupných materiálov,
ktoré nájdu vo svojej domácnosti – krabice od topánok, plasty, papier, kartón, pet
fľaše...
Cieľom projektu je revitalizovať časť trávnatej nevyužívanej plochy v areáli školy a
vytvoriť tzv. motýliu záhradu. Výsadba motýlej záhrady spočíva vo výbere kvitnúcich
druhov kríkov a bylín, ktoré lákajú najmä motýle a iné druhý hmyzu. Súčasťou
záhradného riešenia je vytvorenie zákutia s lavičkami pre študentov na vzdelávacie
alebo relaxačné účely. Na návrhu a realizácii výsadby motýlej záhrady sa budú podieľať
žiaci pod vedením vyučujúcich v rámci predmetu energia.

1 000,00 €

41 Silvia
Dombovičová

Gymnázium V.
Paulinyho-Tótha,
Martin

Motýlia záhrada

42 Tomáš Guliš

Základná škola, Nové
Zámky

Artušov stôl u
Sokrata

Rozvíjanie environmentálneho povedomia žiakov, spojené s výchovno-vzdelávacími
aktivitami vo vyučovaní biológie, nemeckého a anglického jazyka, literatúry, občianskej
náuky, etickej výchovy, výtvarnej výchovy. Naším cieľom v rámci literárneho krúžku je
rozvíjať následovné aktivity: prednes a rozbor literárnych ukážok prózy a poézie,
organizovanie besied spojené s výtvarným stvárnením.

1 000,00 €

43 Ing. Zoltán Tóth Združenie rodičov
Základnej školy v
Rimavskej Sobote

Cvičíme bezpečne a
zdravo

1 000,00 €

44 Jana Marčíková SRRZ-RZ pri Materskej
škole, Šustekova, BA

Bezpečne na
detskom ihrisku

Podstatou projektu je zapojenie rodičov do revitalizácie školského dvora - odstránenie
starých, nefunkčných, rizikových preliezok a následne zakúpenie a inštalácia
certifikovanej šplhacej zostavy (Hrazda, rebriny, šplhacia tyč) na školský dvor Základnej
školy - zostava bude využívaná na hodiny Telesnej výchovy, ale aj počas pobytu v
Školskom klube.
Cieľom projektu je revitalizovať detské ihrisko v areáli materskej školy. Prioritou je
výmena hracích prvkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné predpisy za nové, bezpečné,
inšpirujúce deti a rozvíjajúce ich fantáziu. Rozsah obnovy bude závisieť od výšky
finančnej podpory partnerov. Najväčšie hracie prvky máme v úmysle inštalovať
dodávateľsky, tiež chceme zapojiť dobrovoľníkov do terénnych úprav, inštalácie
dopadových plôch a skrášlenia areálu.

1 000,00 €

1 000,00 €

45 Terezia
Gedeonova

Základná škola
Záhorská Ves

Aerobné zelené
cvičenie

46 Marek Makita

ZŠ s MŠ Bracovce

Ihrisko Volkswagen

47 Martin
Topoľovský

Materská škola, Čierne "V zdravom telePole 16
zdravý duch"

Vonkajší školský areál dáva veľa možností uplatnenia pohybových aktivít pre našich
1 000,00 €
žiakov. Naším ďalším cieľom je spojiť cvičenie so zdravým dýchaním, to znamená osadiť
posilňovacie stroje a popri nich vysadiť kríky - pre zdravie užitočný pohyb spojiť s
environmentalistikou.
Podstatou projektu je vytvoriť v areáli školy "Ihrisko Volswagen", ktorého základ by
1 000,00 €
tvorili staré pneumatiky (odpadový nepotrebný materiál). V areáli školy nemajú žiaci
žiadne ihrisko, ktoré by mohlo zlepšiť kvalitu ich života. Ihrisko ukáže žiakom ako sa dá
chrániť príroda, stane sa dlhodobým udržateľným zdrojom športového vyžitia pre deti.
Spolu s lavičkami bude tvoriť príjemné športovo-oddychové miesto na utužovanie
dobrých vzťahov.
Cieľom projektu je vytvorenie aktívnej pohybovej zóny- cvičiska s outdorovými
1 000,00 €
cvičebnými prvkami, detskými preliezkami, kde by žiaci z MŠ ale aj ostatné deti z obce
nadobúdali pohybové zručnost. Je dôležité, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom
vzduchu aktívne, pod odborným pedagogickým dohľadom nielen počas vyučovania, ale
aj v rámci krúžkovej pohybovej činnosti.

48 Ivan Ichnatolia Obec Mojmírovce Materská škola

Zdravý pohyb po
chodníku v našej
škôlke

Podstatou projektu bude rozvíjanie mysle a prispôsobovanie sa novým vnemom.
1 000,00 €
Vnemový chodník bude slúžiť na posilňovanie svalovej klenby chodidla, udržanie
rovnováhy a prekonanie strachu a zábran v rôznom prostredí. Bude sa skladať z rôznych
materiálov, ktoré majú rozmanitú štruktúru ako napríklad štrk, kôra, piesok, veľké
kamene, tehla, dlažba, umelá tráva, či pníky.

49 Milan Macúch

Hurá, poďme von!

Podstatou projektu je komplexná výchova detí v oblasti zdravia a pohybu. Na školskom
dvore chceme doplniť herné prvky. Dôraz aktivít je na posilnenie psychomotorického
vývoja detí navštevujúcich materskú školu a predchádzanie ortopedickým problémom.
Pestovanie vzťahu k pohybu, zdravému životnému štýlu u detí predškolského veku,
zapojenie detí z menej podnetného prostredia a ich rodičov do aktivít.

ZŠ s MŠ Svätoplukovo

1 000,00 €

50 Jozef Košík

Základná škola, G.
Bethlena 41, Nové
Zámky

Detské zábavné
ihrisko

Radi by sme na našej škole pokračovali v revitalizácii areálu školy a najmä v efektívnom
využívaní školského dvora našimi žiakmi. Na ploche pred školou sme vybudovali
dopravné ihrisko, ktoré využívame pri vyučovaní dopravnej výchovy našich žiakov. V
areáli našej školy nám však chýba zábavno-športové ihrisko, na ktorom by si žiaci mohli
zacvičiť a zašportovať aj počas veľkej prestávky, popoludní v družine, na spestrenie
hodín telesnej výchovy.
Projekt je zameraný na rozvoj pohybových zručnosti, rozvíjanie priateľstva a súdržnosti
medzi žiakmi prostredníctvom športových aktivít. Ponúknuť žiakom nové športové
aktivity na novom náradí - hrazde. Ponúkneme im rôzne netradičné športové aktivity,
ale aj metodické kroky k nácviku jednotlivých gymnastických cvičení na športovom
náradí ako aj súťaž medzi jednotlivými ročníkmi vo zvládnutí jednotlivých cvičení.

987,00 €

51 Ing. Jozef
Študenc

Základná škola s
materskou školou
Angely Merici

Kamarátka hrazda

52 Marek Sladký

Vzdelávacie združenie
Gaudemus

Hýba sa a napreduj

Workoutové cvičenie má medzi žiakmi veľkú obľubu, je to v súčasnosti veľmi obľúbený
šport mladých ľudí. Chceme dosiahnuť, aby sa žiaci viac venovali športu. Výstavbou
workoutového ihriska v areáli gymnázia inšpirujeme žiakov k pravidelnému cvičeniu a
zároveň zdravému životnému štýlu. Podporíme tak rozvoj pohybových aktivít.

1 000,00 €

53 Martin
Palovčák

MŠ Budovateľská 8,
Prešov

Pohyb hrou.

Základná škola s
materskou školou,
Slatina nad Bebravou

Trieda bez hraníc

Naša škola disponuje veľkou záhradou s pieskoviskom pre každú triedu.Snažíme sa
1 000,00 €
priestor záhrady využívať nielen na spontánny a relaxačný pohyb, ale aj na zámerné
učenie sa. Aby sme záhradu využívali celodenne a situačne je potrebné mať pomôcky (
telovýchovné, metodické....) neustále pri sebe v priestore. A preto sme sa rozhodli
zakúpiť pre každú triedu veľké záhradné úložné boxy + telovýchovné a metodické
pomôcky.
Cieľom projektu je preniesť aktivity žiakov z klasickej triedy a telocvične do prírody.
1 000,00 €
Hlavné aktivity projektu: 1) aktívne prestávky - počas veľkých prestávok od jari do jesene
zabezpečíme deťom aktívny oddych v areáli školy ako kompenzáciu k pasívnemu
sedeniu v laviciach, 2) outdoorová družina - outdoorové kolektívne hry v popoludňajších
hodinách pre mladších žiakov, 3) prírodné mikrodomovy - výroba búdok a kŕmidiel.

54 Jozef Gemer

1 000,00 €

55 Juraj Krajčovič

Rodičovské združenie Výstavba školského
pri ZŠ s MŠ Hrnčiarovce ihriska
nad Parnou, o.z.

Cieľom projektu je vybudovanie ihriska pre príjemné trávenie voľného času detí v škole 1 000,00 €
a v škôlke. Priamo v areály školy sa nachádza priestor, na ktorom by sme chceli ihrisko
vybudovať. Je nevyhnutné realizovať terénne a povrchové úpravy, plánujeme výsadbu
zelene a nákup a osadenie samotných prvkov ihriska. Pre menšie deti hojdačku, kolotoč,
šmýkačku .... Pre väčšie deti hrazdu a prvky street workout-u.

56 Róbert Máder

Základná škola s
Preliezacia zostava na Naša škola nemá plnohodnotnú telocvičňu, iba pohybové štúdio. Na školskom dvore
1 000,00 €
materskou školou Veľký školský dvor
nemáme žiadne preliezky. Preto chceme na školský dvor doplniť preliezaciu zostavu,
Grob
slúžiacu na rozvoj kondičných a koordinačných schopností a sily. Preliezacia zostava
bude využívaná každodenne ako súčasť vyučovacieho procesu našich žiakov. S nákupom
zostavy, jej financovaním nad rámec získanej podpory a s osadením zostavy na školskom
dvore pomôžu rodičia.

57 Rastislav
Kimlička

Základná škola Cífer

Rozšírenie workout
ihriska v areáli
základnej školy

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov základná škola neustále upravuje aj školský areál, 1 000,00 €
aby dokázal deťom poskytnúť bezpečný a atraktívny priestor pre čas strávený v škole
pred vyučovaním, počas vyučovania vo vonkajšom prostredí či v školskom klube detí.
Súčasťou areálu sú aj prvky detského ihriska a workout ihriska, ktoré umožňujú
pohybové aktivity detí vo vyhradenom čase. Projekt je zameraný na rozšírenie work-out
ihriska o jeden prvok.

58 Martin
Urbánek

Rodičovské združenie
AMOSKO

Vyučovaciooddychová zóna
školského dvora

Našim zámerom je pretvoriť časť školského dvora na "učebňu v prírode" so stolmi a
lavicami, kvetináčmi na pestovanie rastlín pre vytvorenie si bližšieho vzťahu detí k
prírode. Tiež by sme chceli výsadbou stromov zvýšiť podiel zelene. Na dvore by sme
chceli vytvoriť pre deti priestor nielen na exteriérové vyučovanie ale zároveň aj
relaxačno-oddychovú zónu, ktorú by deti využívali počas vyučovania v teplých dňoch,
počas prestávok, príp. po vyučovaní v čase školského klubu.

59 Tibor Šlauka

Základná škola s
materskou školou,
Habovka

Dvor plný zábavy

Našu školu navštevuje veľa skvelých žiakov, ktorí sa však nemajú, kde realizovať. Škola 997,00 €
nedisponuje telocvičňou, školský dvor je zničený, schátralý a pre žiakov neatraktívny.
Chceli by sme vynoviť a zrekonštruovať školský dvor na ktorom žiaci trávia veľa času.
Rekonštruovať kolotoč, preliezky, hraciu plochu a čiari dopravného ihriska. Zakúpiť novú
hojdačku a lavičky a zatraktívniť chodníky.

1 000,00 €

60 Maruškin Ján

SRRZ-RZ pri Základnej
škole v Belej-Duliciach

Revitalizácia
školského dvora pri
ZŠ Belá-Dulice

Podstatou projektu je uskutočniť revitalizáciu školského dvora pred areálom Základnej 1 000,00 €
školy v Belej-Duliciach. Cieľom projektu je inštalovanie bezpečnostnej elastickej gumy
pod dve závesné hojdačky, kvôli bezpečnosti ich využívania. Zakúpiť a inštalovať držiaky
na bicykle pred budovu ZŠ Belá-Dulice, aby si mali kde deti a učitelia odkladať bicykle.
Chceme podporiť prirodzenú mobilitu detí, zdravý pohyb spojený s dochádzaním do
školy. Zorganizovať súťaž /mesiac na bicykli/, výlety v bicyklovaní. Vysadiť okrasné
dreviny a bylinky pred areálom Základnej školy Belá - Dulice a tým skrášliť areál pred
Základnou školou.

61 Marcel Tichý

Rodičovské združenie
Borkáčik, BA

SLNIEČKO SVIEŤ, LEN Náš projekt je zameraný na ochranu zdravia detí pred silným slnečným žiarením v
1 000,00 €
NÁS NEPOPÁĽ!
letných mesiacoch. Najkrajšou časťou dňa pre každé dieťa je pobyt vonku, keď si môže
konečne nerušene užívať hry so svojimi kamarátmi v exteriéri materskej školy. Nákupom
a inštaláciou tieniacej techniky, t.j. markíz, chceme na terase pred spodnou triedou,
ktorá ústí priamo na školský dvor, vytvoriť chránený priestor pre detské hry. Vytvoriť
priestor pre kreslenie, hranie spoločenských a tvorivých hier, rozvíjanie detskej fantázie
a tvorivosti.

62 Richard Ščepka Základná škola s
materskou školou
Plavecký Peter

Športovisko na
školskom dvore

Vytvoriť podmienky na rozvoj hrubej motoriky u detí mladšieho školského veku
1 000,00 €
vytvorením športoviska na školskom dvore. Slúžilo by pri výučbe na Telesnej výchove,
pri realizovaní aktivít v rámci projektu boja proti obezite a aj pri voľných hrách detí.
Športovisko by bolo zložené z dvojitej hrazdy a balančného rebríka. Na hrazde by sa deti
učili premetom a kotúľom, vedieť sa udržať. Po balančnom rebríku budú musieť prejsť s
udržaním rovnováhy. Pri otvorení športoviska bude športová súťaž.

63 Ing. Štefan
NOGA

INOVATÍVNE A
INTERAKTÍVNE HRY

Zámerom je vybudovať interaktívny altánok s prístreškom na dvore materskej školy.
900,00 €
Jeho súčasťou budú kreatívne 3D tabule, magnetické kresliace tabule, mikroskopy,
trojrozmerné environmentálne puzzle, nástenné manipulačné aplikácie a iné didaktické
pomôcky na rozvoj kognitívnych, manuálnych a technických zručností detí. Celé
vybavenie altánku pomôže k sústredenosti a koncentrácii detí pri plánovaných
edukačných činnostiach ( kreslenie, pozorovanie, bádanie, divadlo, manipulovanie a
zážitkové učenie priamo v prírode).

Súkromná materská
škola "Ďatelinka", ZA

64 Lukáš Nedoma Občianske združenie Hrbôtska ratolesť

"Prírodná učebňa Pod lipou."

Cieľom nášho projektu je upraviť areál školskej záhrady v materskej škole tak, aby sme
poskytli bezpečný a funkčný priestor na relaxáciu, pohybové aktivity, ale aj vzdelávanie
našich detí. Chceli by sme vytvoriť z nevyužívanej časti školskej záhrady vzdelávaciu a
oddychovú zónu- prírodnú učebňu, ktorú môžu deti a učiteľky materskej školy využívať
na realizáciu vzdelávacích a záujmových činností, ale aj spoločných aktivít s rodičmi.

1 000,00 €

65 Ľubomír Kozák SRRZ-RZ pri MŠ Blatnica Veselo a bezpečne

Cieľom projektu je vytvoriť atraktívny a bezpečný priestor v areáli materskej školy, na
1 000,00 €
ktorom sa budú môcť deti aktívne pohybovať, hrať ale aj oddychovať a relaxovať.
Prioritne je projekt zameraný na vybudovanie dopadových plôch pod hracie prvky podľa
príslušných technických noriem. Dobrovoľnou brigádnickou činnosťou budú
zabezpečené prípravné terénne práce, pred odborným položením dopadovej plochy, ale
aj konečná úprava terénu zatrávnením, obnovením náteru na preliezkach, ale aj
doplnením zelene na školskom dvore.

66 Ján Murín

Materská škola, Turany Na dvore hravo a
bezpečne

Realizáciou projektu chceme vytvoriť bezpečné, hygienicky nezávadné, tvorivé a
1 000,00 €
estetické prostredie pre deti predškolského veku. Deti okrem trávnatej plochy
využívanej k pohybovým a športovým hrám môžu využívať preliezačky, šmykľavky a
hojdačky, kde si cvičia obratnosť a nebojácnosť, pri hrách s pieskom tvorivosť a fantáziu.
Radi by sme zrenovovali kovové konštrukcie na šmykľavky a hojdačky (obrúsiť a natrieť),
upravili ich okolie (vyrovnať terén) a zakúpili dvojmiestne hojdačky v počte 8 ks a 2 ks
šmykľaviek.

67 Ing. Maroš
Hupka

Rodičovské združenie Chceme žiť krajšie
pri Gymnáziu Františka
Švantnera

Začali by sme s revitalizáciou školského dvora, ktorého súčasťou bude altánok, sedenie, 1 000,00 €
workoutové ihrisko s posilňovacím zariadením. Súčasťou relaxačného vonkajšieho bloku
bude i vnútorná časť, pozostávajúca z modernej multimediálnej klubovne s novým
nábytkom a s multimediálnym zariadením, kde by sa mohli žiaci,učitelia a rodičia
stretávať, komunikovať, budovať medzi sebou pekné vzťahy, spolupracovať, diskutovať,
organizovať besedy, realizovať prednášky či vzdelávacie kurzy.

68 Ing. Peter Jurík Zirka o.z.

Všetci spolu v pohybe Deti z ISKY, tvoria modelový pomer detí s vysokým i priemerným nadaním, detí s
1 000,00 €
fyzickým alebo psychickým hendikepom vzdelávaných s prihliadnutím na inklúziu.
Výstupom je tvorba smerníc vzdelávania a výchovy, pre celý predprimárny systém
vzdelávania na Slovensku. Všetky aktivity budú smerované na zakúpenie a vybudovanie
herných prvkov, ktoré podporia horeuvedené aktivity ISKY.

69 Radoslav Hús

Projekt je zameraný na výmenu pôvodných železných hracích prvkov- preliezok a
hojdačiek na dvore materskej školy za nové hracie prvky z laminátu,ktoré sú
certifikované na používanie vo verejných objektoch.
Vstaň a poď so mnou Projekt je zameraný na dobudovanie časti školskej záhrady, ktorá slúži ako učebňa na
von!
rôzne predmety a pre všetky vekové kategórie. Jej tvorba prebieha od roku 2013, v
súčasnosti obsahuje mnoho učebných prvkov zameraných na získavanie vedomostí.
Chýba nám športová časť, ktorá by slúžila nielen v rámci vyučovania, ale aj na
mimoškolské aktivity, pre deti a tiež pre seniorov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.
Chceme vytvoriť také cvičebné prvky, ktoré by slúžili na rozvoj koordinácie, motoriky,
posilňovanie, relaxáciu. Navrhované prvky budú vytvorené z dreva, s dodržaním
environmentálnych zásad.

Obec Slovenské Pravno Hrajme sa bezpečne

70 Mariana Sárená ZŠ Petra Škrabáka
Dolný Kubín

1 000,00 €

1 000,00 €

71 Eva Martošová Gymnázium bilingválne Škola vonku, hravo,
oddychovo

Cieľom projektu je upraviť, zveľadiť a pretvoriť jednotlivé časti školského dvora a
998,96 €
vytvoriť tak priestor na vzdelávanie von- tzv. letnú školu,( tabuľa vhodná do exteriéru,
sedenie, vydláždenie plochy o výmere 5 x 5 m) rovnako aj oddychovú, estetickú zónu,
kde by žiaci trávili čas počas prestávok a po vyučovaní - (hojdacie siete, výsadba drevín a
kvetov). Projekt nadväzuje na zrevitalizovanie školskej záhrady, ktoré začali žiaci, rodičia
a učitelia realizovať, v mesiacoch september - november 2018, založením trávniky,
vytvorením petangového ihriska, výsadbou stromov a kvetov.

72 Ľudovít
Jesenský

Pekné pieskovisko je základ školského dvora, kde môžu mať deti vytvorené dobré
podmienky na aktívny odpočinok. Piesok ponúka príležitosť na objavovanie a
experimentovanie v bezpečnom a príjemnom prostredí. Aktivity v piesku
experimentovanie v piesku - Bádatelia vytláčanie rôznych tvarov z piesku.

Obec Turčianske Jaseno Naše farebné
pieskovisko

1 000,00 €

73 Zdenko
Kudolani

OZ Rakárenček

Náš dvor

Projekt sa zaoberá úpravou školského dvora, zakomponovaním a osadením nových
prvkov do jeho areálu, opravou a natieraním už existujúcich prvkov na školskom dvore,
úpravou záhradiek a vytvorenie nových záhradiek, výsadbou nových rastlín v areáli
školského dvora. Na projekte budú spolupracovať rodičia, priatelia MŠ spolu s deťmi a
učiteľmi. Podstatou projektu je komunitná práca na skrášlení areálu MŠ.

74 Vodáček Michal Rodičovské združenie
pri MŠ Gôtovany

Učenie vonku je
zábava

Prostredníctvom projektu vybudujeme drevený altánok - miesto pre aktívne učenie sa 1 000,00 €
vonku v prírode. Kognitívne schopnosti detí sa lepšie rozvíjajú mimo školskej triedy ako v
nej, čo má tiež pozitívny účinok aj na mentálne zdravie detí. Pri outdoorových aktivitách
budú deti motivované pracovať v skupinách, viesť diskusie a riešiť problémy . V altánku
môžeme realizovať rôznorodé edukačné aktivity - maľovanie, kreslenie, modelovanie,
bádanie, hry s prírodninami, spoločenské hry, konštruovanie a iné.

75 Dominika
Kovárová

Rozprávkový
amfiteáter

Projekt je zameraný na vytvorenie miesta pre stretávanie rodičov s deťmi,
prezentovanie schopností detí v oblasti kultúrno-spoločenských, pohybových a
vzdelávacích aktivít, prežívanie spoločných voľnočasových aktivít. V rámci projektu
plánujeme zrevitalizovať priestory školského dvora umiestnením lavičiek na sedenie,
zasadením rastlín do betónových kvetináčov , vytvorením pocitového chodníka,
osadením hracích prvkov. Na aktivitách sa budú podieľať deti, rodičia aj zamestnanci.

1 000,00 €

Škôlka v záhrade.

Našim cieľom je na školskom dvore vybudovať exterierové učenie. Revitalizovaný
priestor by mal slúžiť na realizáciu edukačných aktivít , realizovanie výchovno vzdelávacej činnosti, vytvorenie miesta pre oddych a trávenie voľného času, ktorý
ponúkne deťom nerušený oddych, rekreáciu a šport. Táto zóna bude upravená krytým
sedením - altánkom, kde budú môcť deti oddychovať s kamarátmi, ako aj s učiteľkami
prevádzať výchovno - vdelávaciu činnosť.

1 000,00 €

Rodičovské združenie
pri materskej škole,
Prievidza

76 Attila Mészáros Materská škola Snina

1 000,00 €

77 Ján Pavlík

Materská škola
Gazdovsky Rad 41/37
Šamorín

Čarujeme v piesku

Realizáciou projektu plánujeme zatraktívniť prostredie pieskoviska pre hry, skúmanie a 1 000,00 €
bádanie detí, precvičovanie jemnej motoriky ako prípravu na písanie v ZŠ. Objekt je na
slnečnom mieste a piesok sa pôsobením slnka vysušuje, deti cítia nepohodu pri dlhšej
hre na nezatienenom priestore, takže aktivity nedokončia, alebo ich čas je potrebné
skrátiť. Rekonštrukciou obvodových lavičiek umožníme deťom pohodlne sedieť na
príjemnom materiáli, vytvorením zatienenia polohovateľnej plachty jednak ochránime
deti pred prudkým slnečným žiarením, jednak po skončení činnosti a spustením plachty
zabránime znečisteniu piesku. Aktivity: Staviame rozprávkové mesto,chodník do
mesta,Kreslíme a maľujeme.

78 Ing. Martin
Mikula

Cirkevná materská
škola Márie
Mazzarellovej, BA

Letné osvieženie hmlovisko

Prostredníctvom projektu zrealizujeme nový podklad pre časť detského ihriska, na
1 000,00 €
ktorom je umiestnená preliezka s funkciou hmloviska. Povrch pod hmloviskom zrealizuje
firma s certifikátom pre bezpečné povrchy - formou gumenej profilovanej dlažby. To
umožní aby bol tento jedinečný prvok využívaný počas leta väčším počtom detí a hlavne,
aby spĺňal kritériá bezpečnosti. Spoločné zapojenie rodičov do prípravných prác posilní
vzájomné vzťahy v rámci komunity.

79 Slavomír
Hodermarský

Základná škola,
Moldava nad Bodvou

80 Ján Špiriak

Tri 2 Fly academy o.z.

"Skrášľujeme školský Podstata projektu - pokračovať v skrášľovaní školského dvora, opraviť časť oplotenia
1 000,00 €
dvor"
školského dvora. Aktivity v rámci projektu: - odstránenie starých, hrdzavých vlnitých
plechov - brigáda rodičov, učiteľov - realizácia nového náteru stĺpikov oplotenia
základnou a syntetickou farbou - brigáda žiakov na hod. techniky a učiteľov - nákup
nových vlnitých plechov a farieb na maľovanie oporných stĺpikov - montáž nových tyčí a
vlnitých plechov.
Aquathlon Šamorín Podstatou projektu je organizácia pretekov pre všetky vekové kategórie výkonnostných 1 000,00 €
aj rekreačných športovcov a priblížiť tak akvatlonové (plávanie a beh) podujatie širokej
verejnosti. Pre deti Nádeje vo veku od 5 do 11 rokov to budú Majstrovstvá Slovenska v
akvatlone pod hlavičkou STÚ (Slovenská triatlonová únia) a pre všetky ostatné vekové
kategórie to bude jeden z pretekov Slovenského pohára v akvatlone.

81 Milan Polák

Základná umelecká
škola, Kúty

Kúcanek

Pred 5 rokmi vznikol detský folklórny súbor Kúcanek. Prostredníctvom spolupráce ZUŠ a 1 000,00 €
folklórnych nadšencov spoznávajú deti folklórne tance, miestne/regionálne tradície a
zvyklosti, ktoré sa udržiavajú a posúvajú z generácie na generáciu. Vystúpenia z väčšej
miery korešpondujú s tradíciami a zvykmi počas roka, výnimkou nie sú ani festivaly či
súťaže. Tu získané znalosti využívajú aj v ZŠ a prezentujú ich kamarátom, čím prispievajú
k šíreniu folklórneho povedomia

82 Radoslav
Ožvaldík

Obec Hontianske
Tesáre

Cvičme pod
ihličnanmi

Projekt sa zameriava na vybudovanie outdoorového ihriska, ktoré bude slúžiť ako
1 000,00 €
posilňovňa vo voľnej prírode, v ktorej sa bude cvičiť vlastnou váhou. Môžu ho využiť
všetky vekové kategórie. Životnosť prístrojov je niekoľko rokov, a preto sa nejedná o
jednorazovú záležitosť. Ihrisko by sme postavili v malom obecnom parku. Aktivity by
spočívali v nákupe strojov, úprave terénu pred osadením strojov a v príprave stojanov z
pňov stromov na pripevnenie inštrukcií k cvičeniu.

83 Jozef Černák

Špeciálna základná
škola

Zachráň a pomôž

Znalosť plávania je najvyšším stupňom prevencie pred úrazmi pri vode. Primárnym
973,00 €
cieľom projektu je realizácia plaveckých výcvikov na plavárni v meste Veľký Krtíš. Projekt
bude orientovaný na žiakov II.stupňa. Sekundárnym cieľom bude, aby žiaci vedeli
správne reagovať pri vzniku nebezpečnej situácie - ako zavolať pomoc.

Malí-Veľkí Futbalisti

pomôcť novej cieľovej skupine - škôlkári skvalitniť tréningový proces. Pripraviť ich pre
účasť na futbalových turnajov, kde budú reprezentovať svoj klub a mesto v nových
dresoch.
Súčasťou pravidelnej činnosti OZ DHZ Vysoká pri Morave je aj práca s deťmi, ktoré nás
reprezentujú v hasičskom športe – hra „Plameň“. Hasičský šport detí a súťaže hry
„Plameň“ pod hlavičkou CTIF sa vykonávajú v zmysle jednotných medzinárodných a
národných pravidiel. Počas minulého roka 2018 sme sa z mladými hasičmi zúčastnili
viacerých akcií na ktorých dosiahli aj medailové umiestnenia.

84 Miloš Polubňák MFK Revúca

85 Michaela
Slatinová

OZ Dobrovoľný hasičský Športové pomôcky
zbor Vysoká pri Morave pre detskú súťaž v
hasičskom športe
Plameň – disciplíny
CTIF

1 000,00 €

1 000,00 €

86 Ľubica
Kostovičová

Základná škola s
materskou školou,
školský klub detí,
Pezinok

Kin-ball ideal activity Kin-ball je športová hra pre kolektív detí. Cieľom kin-ballu aj samotného projektu je boj s 1 000,00 €
lenivosťou, nudou, stresom, neschopnosťou komunikácie a nezdravým životným štýlom.
Chceme deťom vytvoriť priestor pre netradičný kin-ball v školskom klube, v dlhodobej
krúžkovej činnosti aj na hodinách telesnej výchovy. Ak získame financie zakúpime všetko
čo treba.

87 Tihomir Vinkov Futbalový klub mládeže Šport pre deti v
Devínska Nová Ves,
Devínskej Novej Vsi
Občianske združenie

88 Marek Ritter

Materské centrum
Bublinka, BA

Bosonohý chodník v
Bublinke

89 Martin Špaček Volejbalový klub polície Detská športová
– SPU, BA
olympiáda 2019

90 Ladislav Hluchý Občianske združenie
Akadémia šermu, BA

Radi by sme zopakovali minuloročnú mimoriadne úspešnú aktivitu, kde sme pre deti na 1 000,00 €
ZŠ v Devínskej Novej Vsi zorganizovali športové popoludnie. Našou predstavou je tento
rok realizovať ako pravidelnú aktivitu, tak aby sa deti mohli zúčastňovať športovej
aktivity viac krát počas jarných a letných mesiacov. Športové aktivity by spočívali v
usporiadaní športového dňa a následne opakovanie v podobe futbalového krúžku
priamo na škole.
Cieľom projektu je vytvorenie bosonohého chodníka na ihrisku M. Marečka 12.
1 000,00 €
Dobrovoľníckou činnosťou a príspevkov členov MC sa nám podarilo vybudovať základňu
pre chodník, upratať priestor a pripraviť na násyp materiálu. Je potrebné - nákup
materiálu ako výplň chodníka - štrk, piesok, mulč a iné povrchy - informačné tabuľe o
pravidlách a správnom užívaní - motivačné tabule pre deti a rodičov - zakúpenie
balančného mostu na stimuláciu a posilnenie celého tela.

Organizácia ďalšieho ročníka veľkého multišportového podujatia v špecializovanej
1 000,00 €
športovej hale s deťmi predškolského veku: oboznámenie detí aktívnou formou s
rôznymi športovými disciplínami (6 atletických disciplín, športový tanec, vybrané loptové
hry (napr. volejbal, basketbal, hádzaná, ...). Počet účastníkov cca 500 detí z
bratislavských škôl a okolia
Zlepšenie podmienok Šerm sa stáva pre mnohé deti finančne nedostupný. OZ Akadémia šermu sa pre
1 000,00 €
a prístupu k
najmladšie kategórie snaží zabezpečiť základné vybavenie tak, aby si ho bolo možné
športovému šermu zapožičať - bez nutnosti zakúpenia rodičom. Úlohou projektu je nákup základnej výbavy
pre deti a mládež
šermiara a umožniť jej zapožičiavanie začínajúcim šermiarom. Keď malý šermiar
podrastie, zapožičia sa výbava mladšiemu kamarátovi.

91 Katarína
Ringelband

Vodácky klub Zlaté
piesky, BA

Podpora športového Našim zámerom je podpora športového klubu, venujúceho sa výchove detí k
1 000,00 €
klubu Vodácky klub výkonnostnému športu a správnej životospráve. Projekt má za cieľ podporiť
Zlaté piesky
udržateľnosť možností trénovania počas zimnej prípravy, v zmysle prenájmu
adekvátnych športovísk, telocviční a plavárne, fyzioterapeutickej podpory, monitoringu
zdravotného stavu v závislosti od krivky stúpajúcej výkonnosti v špecializovanom
zdravotnom centre.
Hravo zdravo
Pomocou vzdelávacích aktivít, pohybových činností, hier v MŠ vytvárame pozitívny vzťah 987,60 €
detí k fyzickej aktivite, ktorý ovplyvňuje nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce
úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni
dospelí, ktorí budú výborným príkladom pre svoje deti.

92 Juraj Komlósi
Ing.

Materská škola s
vyučovacím jazykom
maďarským- Óvoda

93 Michal
Hrabovský

Združenie "Kobylka",,
BA

Letný tábor

Deti budú intenzívne 8 dní v kolektíve svojich rovesníkov, budú sa musieť navzájom
1 000,00 €
rešpektovať. Oboznámia sa s novými slovenskými regiónmi a piesňami, na ktoré nie je
čas počas roku na nácvikoch. Všetky nové vedomosti, poznatky a skúsenosti budú môcť
využívať pri vystúpeniach a reprezentácií našej obce, kraja či štátu. Deti budú mať počas
8 dní denne tanečné, aj hudobné nácviky, spestrené rôznymi ľudovými hrami. Súčasťou
projektu budú i zábavné aktivity v podobe kvízov, či súťaží.

94 Dávid Syabó

Materská škola, Snina

Tancuj, tancuj,
vykrúcaj.

Tanečné a pohybová výchova v materských školách je realizovaná ako prípravná a je
určená deťom od 3 rokov. Deťom predškolského veku prináša nielen pohyb, ale tiež
určité sociálne začlenenie, schopnosť pre kolektívnu prácu i spoluprácu, či rozvíjanie
fantázie. Ide o činnosti vedúce k správnemu držaniu tela, priestorovému a hudobnému
cíteniu, zlepšenie motoriky (jemné i hrubé), zvýšenie flexibility, obratnosti.

95 Ing. Martin
Klimek

Základná škola s
Radi športujeme
V organizácii života dňa v materskej škole a základnej škole má telesná výchova a
materskou školou Zlaté, bezpečne a spájame plnenie jej štandardov podstatný význam a uskutočňuje sa prakticky každodenne. V
Rokytov
rodiny
základnej škole a v materskej škole sú edukačné aktivity zamerané na rozvoj
pohybových schopnosti a fyzický rozvoj dieťaťa.Edukačné aktivity:
minifutbal,vybíjaná,prehadzovaná,hry s loptou,bedminton,telesná výchovacvičenia,hry,súťaže.

1 000,00 €

1 000,00 €

96 Štefan Gont

Občianske združenie
Šťastné dieťa, Snina

97 Vít Kovačocy

Baseballový klub Angels Zahraj si s nami
Trnava
baseball najrýchlejšie šachy na
svete

Projekt je zameraný na podporu rozvoja baseballu v Trnave a okolí,presadenie baseballu 1 000,00 €
do povedomia širokej verejnosti.Na jeho propagáciu zorganizujeme na ihrisku dni
otvorených dverí pre verejnosť, kde budú mať možnosť vyskúšať si základné baseballové
techniky - pálenie, hádzanie, chytanie.Časť projektu je venovaná dostavbe nového
baseballového areálu pre deti a mládež,ktoré bude dlhé roky slúžiť športovaniu.

98 Katarína
Petruľáková

Občianske združenie
Pácan, Cífer

Pohyb hrou

99 Karol Blahuta

Antistres centrum,
Ostrov

Ostrovské deti
napredujú

Radi by sme doplnili existujúce detské ihrisko o atraktívnu hraciu zostavu, ktorá by deti 1 000,00 €
prilákala pohladom a bola pre nich užitočná aj pre ich psychický, motorický a pohybový
rozvoj. Zostava je určená pre malé aj veľké deti. Vďaka ním môžu trénovať svoju
obratnosť, motoriku a silu. Momentálne na ihrisku nie sú žiadne hojdačky ani preliezky,
iba dopravné ihrisko.
Náš stolnotenisovy oddiel sa skladá z 20 detí a 5 detí hrá prvú ligu starších žiakov
1 000,00 €
momentálne sa pripravujeme na súťaž druhej ligy mladších žiakov kde by sme
potrebovali dva súťažné stolnotenisove stoly. Medzi naše najväčšie úspechy patria
Oblastný turnaj BA/TT kde nás hráč sa umiestni na prvom mieste navštevujeme aj
bodovacie turnaje kde sme sa umiestnili na druhom mieste.

100 Richard Celláry DFS Juránek, Borský
Svätý Jur

Nôžky moje nôžky.

Krojové slávnosti

Projekt "Nôžky moje nôžky" sa usiluje skvalitniť herné možnosti detí. Predkladateľ
plánuje zabezpečiť nové herné prvky, ktoré v deťoch rozvíjajú motorické a pohybové
zručnosti zamerané na rozvnováhu, koordináciu, lateralitu, dynamický pohyb a
relaxačné aktivity detí, Zároveň je snahou umožniť deťom aj iné športové aktivity a
formy pohybu rozšírením existujúcich možností.

Krojové slávnosti v obci organizujeme už 5.rok. Súčasťou krojových slávností je
prehliadka detských súborov a ľudových hudieb. V programe sa zúčastní viac ako 220
účinkujúcich zo Slovenska a zahraničia. Vrámci slávností je pre hostí pripravená aj
vzdelávacia zóna vo forme kreatívnych dielni zameraných na tradičné remeslá s
folklórnou tématikou( hrnčiarstvo,výroba z kože a iné).

1 000,00 €

1 000,00 €

101 Radovan Vašák Základná škola s
materskou školou,
Vlčkovce

Chceme žiť florbalom Podstatou projektu je vytvoriť podmienky pre založenie florbalového krúžku v našej
1 000,00 €
škole. Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej
kladieme dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý
kolektív.Vytvorením nového športového krúžku na škole podporíme deti v tom, aby si
zlepšili fyzickú zdatnosť a aby brali šport ako prirodzenú a potrebnú súčasť života.

102 Martin
Chovanec

Mladý hasič

Dobrovoľný hasičský
zbor Brestovany

103 Rudolf Radimák Rodina a priatelia o.z.

Projektom by sme chceli vytvoriť vhodné podmienky na tréningy a súťaže pre našich
1 000,00 €
mladých hasičov a touto cestou prilákať čoraz väčšie množstvo detí do našej organizácie.
Medzi aktivity mladých hasičov patria hlavne pravidelné tréningy a súťaže (požiarny útok
s vodou, požiarny útok bez vody, štafetový beh, viazanie uzlov, teoretické znalosti z
oblasti požiarnej ochrany a pod.)
Pohybovo - umelecká Projekt je určený deťom rôznym vekovým kategóriám. Stretávať sa budú v pravidelných 1 000,00 €
výchova
intervaloch raz týždenne. Cieľom projektu je dosiahnuť zmysluplné využitie voľného času
detí na umelecko-pohybové aktivity. Pohybové hry pre deti sú skvelým spôsobom, ako
efektívne zužitkovať ich prekypujúcu energiu a urobiť niečo pre ich zdravý rast a vývin.
Prínos:zlepšenie medziľudských vzťahov, osobnostný rast detí, prezentácia v regióne.

104 Stanislav Vrábel Združenie rodičovskej Plávanie škôlkárov
rady pri Materskej škole
v Kútoch

105 Martin
Matonag

Základná škola s
materskou školou
Oravská Polhora 130

Radosť z pohybu

Z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečíme deťom z našej Materskej školy
1 000,00 €
plavecký výcvik so zameraním na pohybové ústrojenstvo s cieľom naučiť deti základných
plaveckých potrieb. Pod vedením skúsených lektorov sa oboznámia s bazénom.
Postupne zistia, že sa menia ich pocity a zážitky pri otužovaní na skutočnosť, pričom
tento pocit je na osoh ich telu.
Cieľom nášho projektu je založenie klubu: radosť z pohybu, ktorého cieľom je rozvoj
1 000,00 €
ľudových tradicií v priestoroch našej školy. Chceme pripraviť pásmo ľudovej piesne a
tanca, s ktorým vystúpime na oslavy Dňa matiek, ale aj na iných akciách. Detí v tomto
klube sa budú pravidelne stretávať a venovať sa zachovaniu goralských tradicií
prostredníctvom spevu a tanca naších žiakov. taktiež budeme využívať gajdošskú izbu v
obci.

106 Ján Žila

Základná škola s
materskou školou v
Malom Čepčíne

107 Martin Mihálik Obec Dražkovce

Malí a veselí
športovci

Tancujeme pre
radosť

Podstatou projektu je oboznámiť žiakov aj s iným športovým náradím a náčiním, s
1 000,00 €
ktorým sa v školách na vyučovacích hodinách bežne nestretávajú. Týmito aktivitami
zvýšiť záujem žiakov o športové aktivity a pohyb na čerstvom vzduchu nakoľko sme malá
škola a nemáme telocvičňu. Trénovať u žiakov disciplínu, sebadisciplínu, postreh,
vytrvalosť, kondíciu. Viesť žiakov k tímovej spolupráci, vedieť prijať prehru, ale mať aj
radosť z výhry.
Zaobstaranie detských krojov pre chlapcov a dievčatá našej materskej školy a ich
924,00 €
využívanie na rozvoj pohybovej a tanečnej kultúry detí a na rôzne kultúrne vystúpenia
našich detí pri príležitosti osláv a sviatkov. Zrealizujeme verejné vystúpenie ku Dňu
matiek v Kultúrnom dome v obci Dražkovce s využitím zakúpených detských krojov.

108 ALLAN ŠIRGEL

Materská škola Oravská Rozhýb telo,
Poruba 46
rozhýbeš myseľ

Cieľom projektu je úprava nevyužívaných skladových priestorov suterénu MŠ na
1 000,00 €
telocvičňu pre deti MŠ. Dôvodom, ktorý nás vedie k realizácii projektu sú obmedzujúce
priestorové podmienky v triedach MŠ, hlavne pre pohybové aktivity a cvičenia v rámci
výchovno-vzdelávacej činnosti. Rekonštrukcia skladových priestorov sa nám ponúka ako
výborné riešenie danného problému.

109 Daniel
Ďanovský

Občianske združenie
Kvitnúca nádej

Pohyb a šport na
škole

Z poskytnutých finančných prostriedkov a vlastných zdrojov nakúpime športové náradie, 1 000,00 €
interiérové cvičebné pomôcky, ktoré budú deti denne využívať. Realizáciou aktivít v
projekte sa deti oboznámia s pravidlami hier bowling, človeče nehnevaj sa, dodržiavaniu
pravidiel fair play. Aktivity: Pohybové a zdravotné cvičenia, súťaživé hry, zábavné hry,
kondičné cvičenia, rozvíjania pohybových zručnosti, fyzickej kondície, motoriky a
koordinácie pohybu.

110 Juraj Uharček

Združenie rodičov pri
MŠ Bobrovec

Športová olympiáda

Zakúpením športového náčinia chceme vytvoriť pre deti podmienky na športovanie,
1 000,00 €
ktoré ich pritiahnu k športu. Chceme, aby pri športe trávili viac voľného času a získali
zručnosti a návyky, ktoré neskôr prenesú do svojho života. Športové aktivity v materskej
škole posilnia u detí motoriku, obratnosť, fyzickú kondíciu, celkový telesný vývoj a
zdravý životný štýl.

111 Filip Valko

Hasičský zbor Priekopa Výchova deti k
dobrovoľníctvu a
požiarnej ochrane,
prostredníctvom
hasičského športu

Prostredníctvom športu zaujať deti, pravidelným stretávaním vytvoriť komunitu ľudí,
974,70 €
ktorý by v budúcnosti boli ochotný udržať funkčný dobrovoľný hasičský zbor v Priekope.
Pričom získané prostriedky by sme chceli investovať do športového náradia, ktoré by im
ozvláštnilo tréningy a vylepšilo fyzickú kondíciu.

112 Ján Matejčík

ZŠ s MŠ Breza

Hlavným cieľom nášho tanečného krúžku Grúnik je zachovávať a rozvíjať ľudové tradície, 1 000,00 €
zvyky a obyčaje z Oravy i z celého Slovenska. Prebúdzať u detí záujem o dedičstvo našich
predkov a viesť ich k aktívnemu pohybu. Neodmysliteľnou súčasťou ľudových tancov je
ľudový kroj, v ktorom budú deti tancovať.

113 Dáša
Matelková

Active Kids, Vrútky

114 Peter Hruška

115 Juraj Slovík

Pod bučkom, za
bučkom...

Active kids- Rozvoj
Projekt je zameraný na osvetu športu a motivovanie detí k pohybu. Zakúpenie
1 000,00 €
športových návykov u potrebného vybavenia. Január – Marec – lyžiarske tréningy pondelok, streda, nedeľa
detí
Február - Lyžiarske preteky Apríl – Október – In line korčuľovanie, piatok Október Preteky na In Line korčuliach Júl - August - Denný športovo zábavný tábor Júl - August Atletické a cyklistické preteky v rámci Denného športovo zábavného tábora. Január –
December – Pohybová príprava v telocvični, utorok a štvrtok December – Viacboj
všestrannosti
Základná škola, Hlavná Podpora rozvoja
Realizáciou projektu chceme prispieť k budovaniu športového prostredia v priestoroch 1 000,00 €
375/26,013 02 Gbeľany florbalu a
školskej telocvične, určenému na prezentáciu získaných športových zručností našich
skvalitnenie jeho
žiakov vo florbale. V rámci projektu by došlo k zakúpeniu florbalových mantinelov, ktoré
podmienok v ZŠ
by boli využívané počas celého roka s kvalitným hracím povrchom nielen počas
Gbeľany
florbalových zápasov a turnajov , ale aj na hodinách telesnej výchovy.
Telovýchovná jednota
NOVOŤ

Spoznávanie krás
Oravy na bežkách

Projekt je zameraný na spoznávanie krás zasnežených hôr na bežkách. Deti a mládež sa
naučia upraviť trať pre bežkárov, jazdiť na bežkách, orientovať sa v prírode. Výsledkom
projektu bude osvojiť si pravidlá jazdy na bežkách, spoznať a uvedomiť si povinnosť
rešpektovania pravidiel správania sa lyžiara, orientácia vo voľnom priestore. Je nutné
zabezpečiť kúpu bežkárskych topánok pre deti.

1 000,00 €

116 Ján Pešadík

Základná škola s
materskou školou,
Lomná 36

"Skokom, behom,
letom, pomôcť k
športu deťom"

Projekt je zameraný na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí v zdravom prostredí. 1 000,00 €
Deti sa budú vzdelávať pod dohľadom trénerov, učiteľov v rámci hodín telesnej a
športovej výchovy, voľnočasových krúžkov. Podstatou projektu je vzdelávanie osvojenie si základných gymnastických prvkov, zvládnutie cvičeného obsahu gymnastiky,
pravidiel loptových hier. Deti sa navzájom motivujú k správnemu prevedeniu cviku,
loptovými hrami zvýšime záujem detí o šport. Cieľom projektu je zabezpečiť materiálne
vybavenie telocvične športovými pomôckami.

117 Martin Hamada Hospitality group s.r.o. Včielka

Včielka je rodinný event zameraný na zdravý pohyb detí. Počas dňa si deti budú môcť
1 000,00 €
zasúťažiť na rôznych stanoviskách, ktoré vytvárame so zámerom na aktivitu, alebo si
budú môcť oddýchnuť pri tvorivých dielňach, ktoré sú zamerané na kreatívnu
oddychovú časť dňa. Súčasťou Včielky bude aj plno atrakcií, kde sa deti môžu dosýta
vyhrať. Podujatie sa koná na Trenčianskom hrade , neodmysliteľnou súčasťou eventu
bude aj prehliadka hradu, či historický stan s kráľovskými kreslami, brnením a rytierskym
mečom určené na fotenie pre návštevníkov, vystúpenie sokoliarov a ukážka s dravými
vtákmi.

118 Juraj Sidor

Hory a mesto, BA

Festivalový náučný
chodník

Hlavným cieľom projektu ktorý je určený študentom a žiakom je motivovať k rôznym
pohybovým aktivitám v prírode a v mestskom prostredí, formou krátkych filmov s
outdoorovou tematikou a formou možnosti si vyskúšať netradičné druhy športov ako
lezenie na umelej stene, chodenie po napnutom lane, kajakový trenažér a zároveň
budovať zodpovedný prístup k svojmu zdraviu a prostrediu na rôznych stanovištiach.

1 000,00 €

119 Vladimír Haviar Základná škola,
Považská Bystrica

Buďme múdrejší a
šikovnejší,
vzdelávajme sa
moderne

Našim plánom je zakúpenie interaktívnej tabule s dataprojektorom a notebookom pre
triedy 2. stupňa základnej školy s primárnym využitím na povinnú výučbu nemeckého a
anglického jazyka.

1 000,00 €

120 Ing. Miloš
Švancár

SOŠOaS Galanta

Nemecké dezerty
interaktívne a
prakticky

V rámci projektu, vzhľadom na potrebu znalosti nemeckého jazyka v odboroch, sa
1 000,00 €
zameriame na prepojenie teórie a praxe, zatraktívnime vyučovanie konverzácie v
nemeckom jazyku a odborných predmetov pomocou interaktívnej tabule, odbornej
literatúry a internetových zdrojov. Rozšírime vedomosti našich žiakov z nemeckej
gastrónómie. Zmonitorujeme tradičné dezerty v jednotlivých regiónoch nemecky
hovoriacich krajín. Žiaci získajú receptúry na ich prípravu, nanormujú potrebné suroviny
a zakúpia ich. V odborných učebniach žiaci dezerty pripravia, odprezentujú v nemeckom
jazyku pred odbornou komisiou.

121 Ing. Štefan
Tarcsi

Rodičovské združenie
pri Gymnáziu Antona
Bernoláka

Deutsch attraktiv=
interaktiv

Projektom chceme zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka prostredníctvom
1 000,00 €
interaktívnej tabule, ktorá ponúka možnosti využitia od online cvičení cez prácu s
aplikáciami až po tvorbu vlastných dokumentov s možnosťou kreslenia a iných
nástrojov, ktorými interaktívna tabuľa disponuje. V škole sa nemecký jazyk vyučuje v
troch kmeňových učebniach a ani jedna učebňa nemá interaktívnu tabuľu. Výhody a
možnosti interaktívej tabule žiaci ukážu rodičom na dvoch hodinách nemčiny, rodičia sa
stanú žiakmi a budú sa učiť od detí atraktívne= interaktívne.

122 Róbert Palkovič Spojená škola Hálkova

123 Medveczky
Juraj

Rada rodičov pri
gymnáziu v Bratislave

Draussen, aber nicht Kvôli veľkej obľube a terapeutickým účinkom chceme krúžok stolného tenisu preniesť do 994,96 €
raus!
exteriéru - na školský dvor. Za týmto účelom by sme chceli zakúpiť špeciálne,
outdoorové pingpongové stoly. Zároveň by sme chceli umožniť väčšiemu počtu detí
navštevovať tento krúžok.
Aktívna nemčina
Projektom chceme podporiť prácu učiteľa pri formálnom aj neformálnom vzdelávaní.
1 000,00 €
Gymnázium má žiakov, ktorí majú záujem o matematiku, informatiku aj fyziku. Prvým
cudzím jazykom je na gymnáziu anglický jazyk, druhým je nemecký jazyk. Jednou z
hlavných aktivít projektu je ukázať žiakom potrebu nemčiny v spojení s technickými
odbormi. Vyučujúcim uľahčiť prácu pomocou IKT techniky, návštevou technického
múzea vo Viedni, prezentáciami a kvízmi.

124 Miroslav Galba OZ pri ZŠ v Plavnici

S pracovnými zošitmi Podstatou projektu je zakúpiť pracovné zošity na výučbu nemčiny pre žiakov 7. - 9.
nemčinu hravo
ročníka ZŠ. Aktivity projektu začneme v mesiaci apríl, kedy žiakom 6. ročníka
zvládneme
predstavíme Nemecko formou prezentácie. Žiaci 6. roč. pripravia zaujímavosti o
nemecky hovoriacich krajinách, žiaci 7. roč. v projekte "Reklamy" budú pracovať s
videom (reklama Haribo). Rozoberú video, vyhľadajú recept na cukríky a nakoniec
vyrobia vlastné bio cukríky podľa slávnej reklamy. Žiaci 8. roč. vytvoria nemeckoslovenský slovník z názvov výrobkov, ktoré sa nachádzajú na slovenskom trhu.

125 Norbert
Kankula

Gymnázium Janka
Matúšku, Štvrť SNP
1004/34, Galanta

Zvyšovanie kvality
vyučovania
nemeckého jazyka

126 Ing. Martin
Medvecký

Občianske združenie
ARCUS

Predbehni ostatných Podstatou projektu je nadviazať na zrealizované projekty a zlepšiť komunikačné
1 000,00 €
schopnosti študentov Žilinskej univerzity v nemeckom jazyku hravou, zábavnou formou,
prekonať bariéry z komunikácie v cudzom jazyku, doplniť si slovnú zásobu v technickom
odbore. Bezplatný kurz nemeckého jazyka umožní študentom uplatniť sa v nemeckých
firmách na SR. Okrem jazykových schopností si študenti zlepšia aj komunikačné a
vyjadrovacie schopnosti a prezentačné zručnosti.

127 Matej Garček

Základná škola,
Sládkovičova 10,
Ružomberok

Nemecky moderne a Cieľom projektu je prostredníctvom moderných učebníc, hier a iných didaktických
996,95 €
hravo
materiálov zatraktívniť hodiny nemeckého jazyka a zvyšovať tak u žiakov záujem učiť sa
nemčinu. Žiaci budú mať možnosť hravou a modernou formou trénovať všetky
zručnosti: rozvíjať komunikačné zručnosti, rozširovať si slovnú zásobu, trénovať čítanie a
počúvanie s porozumením a získavať vedomostí z oblasti reálií nemecky hovoriacich
krajín.
S technikou nás baví Podľa predlôh, nákresov zhotovovať jednoduché technické výtvory. V rámci aktivít
1 000,00 €
hra
zrealizujeme technické popoludnie s rodičmi a deťmi "Technika hrou" zamerané na
technickú tvorivosť pri zhotovovaní výtvorov zo zakúpených stavebníc. Vypracujeme
vlastný zásobník jednoduchých nákresov, predlôh pre zhotovovanie jednoduchých
stavieb, výtvorov.

128 Viera Svačková RUAH pre školu,
Pohronská Polhora

1 000,00 €

Chceme, aby žiaci a učitelia mali k dispozícii čo najlepšie učebné pomôcky a prostriedky 1 000,00 €
potrebné k rastu kvality výchovnovzdelávacieho procesu - farebná tlačiareň, magnetické
keramické tabule. Konkrétne pomôcky budú slúžiť na výučbu reálií nemecky hovoriacich
krajín, konverzáciu v nemeckom jazyku a výučbu predmetov geografie, matematiky,
fyziky a chémie v nemeckom jazyku.

129 Ignác Oleš

ZŠ s MŠ Rabčice 194

Neformálne v
technike

130 Ivana
Hubertová

Stredná odborná škola, Od 3D-objektu k 3D- Hlavným cieľom projektu je integrovať 3D tlačiareň do vyučovacieho procesu a podporiť 999,00 €
Revúca
modelu
tak kritické myslenie, tvorivosť, dizajnové myslenie a digitálne zručnosti, a taktiež
vzbudiť záujem o technické a prírodovedné predmety medzi mladými ľuďmi.Študenti s
využitím inovatívnych technológií navrhnú na PC prostredníctvom programu 3D CAD 3D
objekty, vyhodnotia získané výsledky a vytlačia hotové 3D modely. Príklady aktivít: Spoznávame 3D tlač - PPT prezentácie na témy (výhody, výzvy a obmedzenia; súčastné
možnosti využitia; vytváranie 3D modelov) - Od 3D objektu k 3D modelu (projektové
vyučovacie hodiny v rámci odborných predmetov v každom štúdijnom odbore) - Výstava
3D predmetov (verejnosť)

131 Denisa
Rajzíková

Súkromná základná
škola, BA

Delfíniky Johna
Peoplefoxa

Podstatou projektu je realizácia hodín Techniky, ktoré sú súčasťou ŠkVP od 5. ročníka až 1 000,00 €
do 9. ročníka, v externom prostredí - v školskom dvore. Žiaci budú tvoriť z technických
materiálov produkty, ako slnečné hodiny, aktivitu "od nástennej maľby k počítačovej
grafike", modely automobilov a iné. Výsledné produkty budú vystavené v upravenom
externom prostredí a prístupné širokej verejnosti. Súčasťou úprav prostredia bude
osadenie lavičiek, výstavných stolov, panelov. Ďalšou aktivitou bude pravidelná
prezentácia inovatívnych technických nápadov samotným žiakom v novovytvorenom
externom neformálnom prostredí.

Prostredníctvom štyroch tematicky príbuzných a metodicky odlišných činností
970,00 €
súvisiacich s lodiarstvom a plavbou žiaci nadobudnú vedomosti, precvičia si jemnú
motoriku,psychomotoriku a kreatívne sa vyjadria prostredníctvom samostatnej a
skupinovej práce. 1. Interaktívny workshop v triede: učiteľ kreatívnym spôsobom
predstaví deťom základné pojmy v technicko-dopravnej oblasti a významu pre človeka 2.
Prakticko-didaktická aktivita upevňujúca pochopenie teórie a zlepšujúca motoriku:
prostredníctvom práce v menších skupinách majú žiaci úlohu zostaviť loď z lega podľa
inštrukcií. 3. Návšteva múzea dopravy BA 4. Plavba po Dunaji 5. Úvahy o získaných
poznatkoch a skúsenostiach, výtvarné finále

132 Roman Peťko

Geodetklub, BA

Teória verzus prax

Zámerom projektu je zrekonštruovať priestory určené na výučbu odborných technických 1 000,00 €
predmetov. V súčasnej dobe máme k dispozícii rôzne technické prístroje, nástroje,
stavebné materiály, vzorkovníky, ktoré by sme chceli umiestniť do uceleného priestoru.
Tento priestor najskôr svojpomocne upravíme, namaľujeme, postavíme skrine, v ktorých
umiestnime tieto vzorky, Zároveň žiaci vytvoria tlačené materiály(pracovné listy) o
využití daných výrobkov a vzoriek, ktoré budú prístupné žiakom v tlačenej aj
elektronickej podobe. Žiaci absolvujú odborné exkurzie, v ktorých im bude predstavená
kompletný technologický postup pri výrobe týchto vzoriek.

133 Mgr. Mariana
Mlčúchová

Občianske združenie
Šijeme pre radosť, BA

Ušime si zo starého
nové

1. Výučba šitia a činností s ním spojených, obsluha šijacieho stroja 2. Postupy strojového 1 000,00 €
a ručného šitia 3. Používanie častí už použitého oblečenia 4. Využitie zbytkov látok 5.
Dokončenie a dozdobenie výrobku a následné používanie

134 Martin Škarba

ZRPŠ Pri Kríži

Technika nám
pomáha

Podstatou projektu je prostredníctvom integrovaného tematického vyučovania a
praktických cvičení a moderných technológií prepojiť informatiku s hodinami biológie a
techniky na II. stupni ZŠ, Žiaci budú pomocou nakúpených tabletov poznávať rastliny,
živočíchy a geomorfológiu a v skupinách budú vytvárať pre seba ale i mladších žiakov
elektronické atlasy rastlín, živočíchov a neživej prírody okolia školy. Plánovanou
aktivitou je popísať jednotlivé rastliny v školskom altánku, urobiť tabuľky s nákresmi,
fotkami, popisom a zaradením do systému a inštalovať ich v altánku. Žiaci budú na
tabletoch používať rôzne aplikácie.

1 000,00 €

135 Richard
Schneider

Materská škola Jána
Kollára 896, Malacky

Technika hrou

Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií detí v technike. Svojím projektom a jeho
realizáciou sa snažíme u detí vypestovať pozitívny vzťah k technickej výchove a dať im
možnosť získať základ manuálnych zručností potrebných k bežnému životu.

1 000,00 €

136 Juraj Pavluvčík SŠ sv. Vincenta de Paul Robotická včielka Bee- Robotická včielka Bee-bot je pomôckou pri výučbe základov informatiky a
727,45 €
bot
programovania na 1. stupni ZŠ. Žiaci si prostredníctvom včielky môžu zopakovať učivo z
rôznych predmetov, a pritom sa zabávať. Spája v sebe vzdelávací počítačový program s
"hračkou na diaľkové ovládanie". Žiaci preto aktivity s ňou vnímajú ako atraktívnu hru a
s radosťou ju programujú. Bee-bot tak pomáha rozvíjať: – logické myslenie, –
priestorovú predstavivosť, – plánovanie a matematické schopnosti, – jemnú motoriku a
koncentráciu, – vedie k spolupráci v kolektíve. Jednoduchým spôsobom môžu žiaci
naprogramovať včielke až 40 krokov, tá sa dokáže otáčať v 90-stupňovom uhle.

137 Karol Gábriš

Základná škola, Dudova Elektronické
2, Bratislava
stavebnice

Obsahom učiva predmetu Technika sú aj tematické celky týkajúce sa elektrickej energie, 1 000,00 €
elektrických obvodov a technickej elektroniky. Počas realizácie obsahu týchto celkov
majú žiaci zapojiť jednoduchý elektrický obvod, zapojiť elektrické obvody podľa schémy,
diódu v priepustnom a nepriepustnom smere, zrealizovať na svojom výrobku pracovné
postupy ručného obrábania materiálov s využitím zapájania elektrických obvodov.

138 Martin Sirota

Rodičovské združenie
sv. František

Komunitná dielňa

V rámci projektu chceme vytvoriť Komunitnú dielňu. V budove školy máme miestnosť, 1 000,00 €
ktorá je svojou dispozíciou ideálna na dielenské práce. Radi by sme tomuto priestoru
vdýchli život a plnohodnotné využitie a otvorili ho širokej školskej a susedskej komunite.
Komunitná dielňa bude poskytovať priestor na kutilské práce pre otcov a synov, starších
študentov, susedov z okolia školy.K dispozícií bude náradie, ktoré nemá každý doma vo
svojej príručnej dielni a aj náradie vhodné pre deti od 10 rokov.

139 Peter Kukuča

Fond UŠKO n.f.

Technika, mechanika,
robotika - cesta ku
kreatívnemu
mysleniu

Vytvoriť v školskom klube "technické laboratórium", kde sa vo voľnom čase budú žiaci 1 000,00 €
venovať robotike, mechanike, technike a zelenej energii. Prostredníctvom širšieho
spektra technických pomôcok a modelov z rôznych oblastí spoznajú žiaci rozličné vedné
odbory, dozvedia sa užitočné a praktické informácie. Technické laboratórium bude
fungovať 1 hod./týždeň a vytvoríme v ňom priestor pre tvorivú tímovú prácu aj pre
individuálnu prácu na vlastných projektoch.

140 Radoslav Sopko Materská škola
Bánovce nad Ondavou

Malý technik

Celý projekt je zameraný na rozvoj technickej zručnosti u detí. Cieľom projektu je rozvoj 1 000,00 €
jemnej motoriky a technického myslenia. Deti radi stavajú z kociek lega, z magnetických
stavebníc ako aj z rôznych iných stavebníc kreatívne stavby a predmety. Zároveň si cvičia
jemnú motoriku, logické myslenie ako aj technickú zručnosť. . Vďaka projektu by sme
zakúpili rôzne stavebnice a hry na rozvoj technického myslenia , jemnej motoriky a
vnímania. Aktivity: - hráme sa s kolieskami - ako funguje magnet - puzzle a skladačky najlepší staviteľ - súťaž

141 Pavol Ženčár

Základná škola,
Nábrežná 95, Nové
Zámky

Náš LEGOBOT

142 Pavol Tyšš

Základná škola Tarnov

Technika vo svete
detí

Žiaci sa na krúžku budú zaoberať stavbou stacionárnych ale aj mechanických projektov z 1 000,00 €
lega s možnosťou programovania mobilných robotov. Zároveň získajú praktické
vedomosti z techniky, matematiky, fyziky a informatiky. Naučia sa spoznávať variabilitu
lego súčiastok budú vedení ku kreativite s cieľom zúčastniť sa na súťažiach zameraných
na lego robotiku ako RoboRAVE Slovensko , Robotiáda ale aj predstavenie projektov v
rámci školskej činnosti.
Zaobstaraním rôznych konštrukčných hier/stavebníc chceme vytvoriť pre deti
995,00 €
podmienky na praktické poznávanie a objavovanie sveta techniky,umožniť deťom
pozorovanie, konštruovanie,experimentovanie,prácu v tíme, technické a kritické
myslenie.Cieľom je vytvoriť podmienky na aktívne trávenie času mimo vyučovania (v
školskom klube detí a na technicko-konštrukčnom krúžku) zmysluplnými činnosťami.
Prítomnosťou dobrovoľníkov z oblasti techniky na týchto činnostiach,organizáciou
besied a exkurzií chceme vytvoriť záujem detí v oblasti fyziky a techniky.

143 Ľuboš Štefák

Materská škola, Sereď

Technická škôlka

Deti si pod vedením pedagógov, ale aj podľa svojich predstáv vyrobia funkčný model
1 000,00 €
študovaného objektu. Na základe vlastnej skúsenosti si lepšie zafixujú získané vedomosti
a následná hra s modelom im objasní správne použitie a možnosti skutočného stroja.
Vyrábať budú modely jednostopých vozidiel ako kolobežky, bicykle či motorky i tých
dvojstopých (automobily, traktory), rad príde aj na modely lodí a lietadiel. Nebude
chýbať diskusia o tom, ako sa dá daná úloha vyriešiť a prečo je vhodný práve taký
spôsob.

144 Mgr. Martin
Bařina

Základná škola s
materskou školou ,A.
Kubinu 34 Trnava

Fyzika – najlepšie je
vidieť

Snaha o modernizáciu učebných pomôcok, ako sú kompletná magnetická optická
súprava s magnetickou tabuľou a diódovým laserom, magnety, kompaktné váhy.
Pomocou týchto pomôcok môžeme predviesť veľké množstvo zaujímavých pokusov,
ktoré prebudia záujem žiakov o prírodovedné predmety. Vykonať laboratórne práce,
počas ktorých deti nadobúdajú nielen teoretické ale aj praktické zručnosti. Pomôcky
budú využívať všetci žiaci 2. stupňa na hodinách fyziky, chémie a biológie.

145 Peter Krajčovič Základná škola s
Modernizácia učebne Podstatou nášho projektu je naučiť žiakov prakticky pracovať s rôznymi materiálmi a
materskou školou,
techniky
nástrojmi v rámci predmetu Technika. Chceme tak prepojiť teoretické a praktické
Hrnčiarovce nad Parnou
vzdelávanie. Projekt zahŕňa nákup pracovných stolov do učebne techniky, praktickú
činnosť žiakov v predmete technika, prezentovanie výrobkov vyrobených žiakmi počas
projektu, realizáciu školskej súťaže "Najzručnejší majster" .
146 Július Kántor

147 Ľubomír
Ondruš

148 Jaroslav
Krivačka

Základná škola Jerguša LEGO laboratórium
Ferka Košúty

1 000,00 €

1 000,00 €

Zámerom projektu je edukatívne vzdelávanie s kockami Lego. V našom novom
1 000,00 €
vybudovanom Lego laboratóriu budú prebiehať tematické tvorivé lego vyučovacie
hodiny, lego krúžky ako Malý konštruktér a Veľký inžinier, lego workshopy, jarný a letný
lego tábor, lego párty. Deti sa tak hraním naučia ako fungujú reálne veci zo života a
hraním preniknú do útrob týchto vecí a postupne začnú chápať princípy, na ktorých sú
postavené.
Obec necpaly, Základná Technické
Cieľom projektu je hravou formou,primeranou vekovým možnostiam deti,podporiť a
1 000,00 €
škola Necpaly
vzdelávanie hravou rozvíjať ich:technické myslenie,tvorivosť,manuálnu zručnosť,verbálne
formou
schopnosti.Snahou je,že aj pre malé deti môže byť zaujímavé,že si podľa svojich
predstáv sami ručne vyrobia funkčný model. Ide o spojenie a súvislosti takých dejov,aké
sú bežné u niektorých inovačných procesov,tj. predstava,návrh, výroba modelu,jeho
odskúšanie a prezentáciu.
Cirkevná základná škola Knižnica pre mladých Podstatou projektu je vytvorenie knižnice, pre motiváciu a ďalší rozvoj v oblasti
1 000,00 €
sv. Gorazda v
technikov
technického vzdelávania detí ZŠ. V súčasnosti neexistuje v priestoroch ZŠ knižnica s
Námestove
technicky zameranou literatúrou, reagujúca svojou ponukou na inovácie priemyslu 4.0,
robotizáciu. Aktivity: vytvoriť v priestore ZŠ malú technickú knižnicu, nákup literatúry
podporujúcej a motivujúcej k technickému vzdelávaniu, realizácia workshopov v knižnici
pre žiakov našej ZŠ aj pre žiakov z regiónu Hornej Oravy.

149 Ing. Ivana
Záhorová

Mladiinfo Slovensko

150 Rastislav Staš

Súkromná základná
škola, Ružomberok

151 Juraj Paprčka

Stredná odborná škola Sprievodca svetom
polytechnická, Dolný
Arduino
Kubín

Podstatou je inovácia vzdelávania v elektrotechnických odboroch. Predstavením modelu 1 000,00 €
inovácie vzdelávania v elektro-odboroch rozvinieme praktickú stránku teoretickej
prípravy pre získanie zručností a overenie nových vedomostí priamou aktivitou žiakov na
vzdelávaní a aj pri tvorbe zbierky príkladov pre ďalšie ročníky. Projektom chceme
podporiť aj medzinárodnú spoluprácu s inými školami v zahraničí v rámci aktivít
Etwinning a Erasmus+.

152 Zuzana
Szalayová

Súkromná základná
Lego škola
škola BellAmos, Martin

Legoškola prepojí učenie s reálnym životom – prostredníctvom riešenia problémov z
989,14 €
oblasti informatiky, vedy, techniky a matematiky. Bude motivovať študentov k
navrhovaniu a budovaniu pomocou motorov, senzorov, prevodov, kolies, náprav a
ďalších technických komponentov. Riešenie umožňuje študentom pochopiť,
interpretovať; vytvárať, testovať, odstraňovať a revidovať návrhy; aktivity: technika –
konštruovanie, fyzika – rýchlosť a výkon, pohyb a stabilita, matematika – grafické údaje
a viacmiestne výpočty, algoritmy

153 Marián Pšenka Obec Dražkovce

Robo-shop

V rámci nášho projektu chceme zariadiť miestnosť pre mladých záujemcov o tvorbu a
1 000,00 €
programovanie robotov na platforme Arduino, v ktorej budú mať príležitosť neformálne
sa vzdelávať pod vedením programátorov z praxe. Taktiež dáme priestor pre peer
vzdelávanie - kedy mladí stredoškolskí programátori budú viesť krúžok robotiky pre
žiakov zo základných škôl. Výsledkom bude predstavenie vlastných robotov na
workshope.
Technické zručnosti - Cieľom projektu je dobudovať fyzikálno-technické laboratórium a zabezpečiť
996,90 €
potreba súčasnosti. najmodernejšie učebné pomôcky, ktoré umožnia žiakom získať čo najviac praktických
skúseností v technickej oblasti. Finančné prostriedky získané z Nadácie Volskwagen
Slovakia budú použité na nákup moderných učebných pomôcok.

Malí konštruktéri

Podstatou projektu je rozvíjať u detí technické zmýšľanie a rozvoj ich technických
1 000,00 €
skúsenosti praktickými aktivitami, rozvíjať tvorivé myslenie. Technickým vzdelávaním sú
deti vedené k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Kúpou
konštrukčných stavebníc chceme vzbudiť záujem o techniku hravým spôsobom.

154 Mgr. Katarína
Kuklová

Združene rodičov a
priateľov pri Základnej
škole Pri kríži

Zaži techniku

Projekt je doplnením a rozšírením teoretickej časti školského vzdelávacieho programu, 1 000,00 €
kde si žiaci z druhého stupňa atraktívnou a zážitkovou formou rozširujú vedomosti
odborných vedných predmetov ako fyzika, matematika a technika návštevou
Technisches Museum Wien a prácami s technickými stavebnicami. Veľkým prínosom je
taktiež možnosť komunikácie v nemeckom jazyku, čím si rozšíria svoje jazykové
vedomosti a zručnosti.
Projekt je zameraný na podporu sociálne znevýhodnených detí, ktoré sú zároveň členmi 1 000,00 €
školského atletického klubu a pravidelne trénujú. Aktivity sú zamerané na zmysluplné
trávenie voľného času počas letných prázdnin vo forme denného športového tábora, v
rámci ktorého bude realizovaná turistika, plávanie, loptové hry a športová olympiáda.

155 Samuel Filípek ZŠ J.A.Komenského v
Revúcej

Prázdniny v pohybe

156 Marián
Kemláge

Občianske združenie
Úsmev na tvári, Detva

Hraj sa s nami!

Projekt je zameraný na pomoc deťom s viacnásobným postihnutím v ranom,
994,00 €
predškolskom a mladšom školskom veku. Nakoľko skúsenosť s vonkajším prostredím aj s
vlastným telom prichádza cez zmysly, dôležité je poskytnúť deťom čo najviac
senzorických podnetov. Zvlášť to platí pre deti s pohybovým, či zmyslovým
obmedzením, ktoré si tieto podnety nedokážu zabezpečiť samé. Prostredníctvom
projektu budú zakúpené pomôcky cielene pôsobiace na proprioceptory a zabezpečujúce
taktilné, vizuálne a vestibulárne podnety.

157 Milan Krkoš

Súkromná spojená
škola, Pionierska
850/13, Detva

Naša záhradka

Projekt je zameraný na vytváranie pozitívnych návykov k práci u handicapovaných žiakov 1 000,00 €
a ochrane životného prostredia. Vzbudzuje u handicapovaných žiakov záujem
starostlivosti o rastliny. Žiaci sa budú učiť spoznávať rastliny prirodzenou cestou.
Názornou ukážkou sa budú spoločne starať o záhradku (pripravia si semená, vypestujú
priesady, budú rastliny zalievať, starať sa o ne, presadia ich do záhonu, zoberú a
zúžitkujú úrodu).
Informačná brožúrka, ktorú sme s vašou pomocou vydali pred 4mi rokmi sa minula a je 1 000,00 €
nutné urobiť reedíciu a dotlač. Založili sme pobočku Agentúry osobnej asistencie v Žiline
a pomohli ju úspešne rozbehnúť. Hlad po kvalitných informáciách je veľký. V r. 2017 sme
dokončili jedinečný web osobnaasistencia.sk. Obsahuje ucelené informácie pre
osobných asistentov a užívateľov osobnej asistencie. Všetky tieto jedinečné aktivity boli
podporené Vašim príspevkom. Radi by sme zachovali kontinuitu rozvoja aktivít, ktoré
skvalitňujú našu činnosť pre klientov.

158 Rudolf Székely Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR, BA

Osobná asistencia
mení životy k
lepšiemu.

159 Jozef Saller

Platforma rodín detí so Technické vybavenie Platforma www.hlasrodin.sk s cieľom zdieľania informácií, ktoré sa v rámci potrieb rodín 1 000,00 €
zdravotným
pre vzdelávanie
detí so zdravotným znevýhonením (ZZ) vyskytovali ako najpálčivejšie. Prostredníctvom
znevýhodnením, BA
rodičovských skupín tejto stránky sa rodičia dostali k informáciám o možnosti vzdelávania ich detí, nároku na
kompenzácie a podobne. Pre prípravu a tlač podkladov Platforma má kapacitu nových
rodičovských dobrovoľníkov, ktorým chýba notebook a tlačiareň na prípravu a
prezentovanie na vzdelávaniach rodičov.

160 Attila Kosár

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako
dar

Domováci
domovákom

Projektom chceme umožniť vzdelanie a prípravu do života deťom z Centier pre deti a
1 000,00 €
rodiny (bývalé detské domovy), keďže nemajú rodinu, zázemie, nemajú nikoho o koho
by sa mohli oprieť po odchode z DeD. Projekt je súčasťou kontinuálneho vzdelávania pre
cieľovú skupinu a je realizovaný formou jednodňových školení počas celého roka. Počas
2 paralelných worshopov - každý pre 20 účastníkov budú prebiehať aktivity zamerané na
vzdelanie a prípravu v oblasti finančnej gramotnosti, možností bývania, získania
dostupnej pôžičky, zamestnania, stotožnení sa s vlastnou identitou a o prístupe ku
vzťahom, rodičovstvu a sexuálnej prevencii.

161 Peter Gajarský RATA o.z., BA

Šanca pre Natašku

Projekt je zameraný na rozvinutie a funkčné nastavenie komunikačných a sociálnych
1 000,00 €
zručností u Natašky. Senzomotorickým tréningom sa u Natašky stimuluje centrálna
nervová sústava a podporuje samostatné fungovanie dieťaťa. Cieľom projektu je, aby sa
naučila adekvátne vyjadriť svoje potreby (napr. slovne požiadať o jedlo, hru,...atd),
dokázala primerane udržať pozornosť (bude schopná dokončiť aktivitu), a aby sa
osvojením si nových sociálnych zručností mohla pripraviť na vstup do školy, aby tak
zvládla začlenenie do kolektívu svojich vrstovníkov. Hlavnou aktivitou projektu je
nastavenie a realizácia ABA a TSMT terapeutického programu pre dieťa s vážnym
vývinovým oneskorením reči a pozornosti.

162 Kamil Korec

Senzorická záhrada

Zámerom projektu je zabezpečiť nové hojdacie hniezdo pre klientov v záhrade DSS.
1 000,00 €
Hojdanie ako pohyb im poskytuje významné vestibulárne podnety, ktoré vzhľadom na
ťažké telesné postihnutie nie sú schopní zažiť iným spôsobom a zároveň napomáhajú v
rozvoji orientácie na vlastnom tele a v priestore. Tiež klientom prináša veľa radostných a
uvoľňujúcich zážitkov v otvorenom priestore. Tvar hniezda umožňuje hojdať aj ležiacich
klientov, t.j. klientov, ktorí nedokážu sedieť a tak nemôžu používať klasickú hojdačku.

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Sibírka

163 Ján Lorko

Občianske združenie
Prima, BA

Ukáž mi cestu na trh Cieľom projektu je zvýšiť uplatnenie klientov OZ Prima na trhu práce, a to zlepšením
802,00 €
práce.
zručnosti práce s PC a internetom (pracovné portály, e-mail), nácvikom písania
životopisu, motivačného listu, zlepšením komunikačných schopností prostredníctvom
aktívneho nácviku modelových situácií (telefonický rozhovor, pracovný pohovor, nástup
do zamestnania, konflikt na pracovisku). Okrem toho budú klienti oboznámení so
základmi pracovného práva (druhy pracovného pomeru, práva a povinnosti
zamestnanca, vznik a zánik pracovného pomeru, platnosť, neplatnosť výpovede,
odvody). Máme za to, že zvýšením šance klienta na trhu práce a jeho zamestnaním, sa
môže zároveň znížiť jeho potreba patologického správania.

164 Viliam Blecha

Dlhovekosť, BA

Staré zlaté časy

165 Danka
Hrabovská

Občianske združenie
Komunita v AKTIVITE V DNV vnímame potrebu cielene sa venovať skupinám, ktoré sú z rôznych dovodov
Gaudete Devínska Nová v Devínskej Novej Vsi zaraďované medzi rizikové. Pre ženy na materskej dovolenke pripravíme stretnutia 1x
Ves
týždenne/3hod. Je to čas pre vytvorenie kontaktov, cielený tréning i zdieľanie. Pre
rodiny pripravíme stretnutia 1x/3mes so zujímavou témou (výchova, vzťahy). Pre
tínedžerov pripravíme ucelený vzdelávací program,kt. zahŕňa ako soft skills, tak aktivity
pre podporu rozvoja osobnosti.

Najstaršia generácia najlepšie pozná činnosti, ktorým sa na farme venujeme, chceli by
1 000,00 €
sme, aby pocítili, že ich vedomosti a skúsenosti sú potrebné na zachovanie kultúrneho
dedičstva pre ďalšie generácie. Pri odovzdávaní svojich skúseností zažijú pocit záujmu,
ktorý najstaršej generácii najviac chýba. Pri stretnutiach a pozornosti, ktorú získajú,
porastie ich sebavedomie a pocit potrebnosti pre spoločnosť. V spolupráci s najstaršími
obyvateľmi pripravíme pre verejnosť pečenie chleba a iných tradičných dobrôt v
chlebovej peci. Pri odovzdávaní tradičných receptov našich babičiek vynikne ich
skúsenosť, praktickosť a zručnosť pred mladšou generáciou. Zo zachovalých fotografií
pripravíme výstavu.
1 000,00 €

166 Marek Mojžiš

Maják nádeje, Košice

Časopisom k
poznaniu a pomoci
rodinám v núdzi

Zámerom projektu je vydanie 3. čísla časopisu „Maják nádeje – časopis o rodinách v
1 000,00 €
núdzi“, kde chceme publikovať skúsenosti dobrej praxe ľudí z rôznych slovenských aj
zahraničných organizácií, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom na okraji spoločnosti,
tiež články odborníkov na problematiku chudoby a sociálnej exklúzie a aj priniesť reálny
pohľad na rodiny žijúce v chudobe. Štruktúra časopisu: • Rozhovor – so známou
osobnosťou, ktorá sa v praxi angažuje pre pomoc ľuďom v núdzi • Hlavná téma –
odborný článok na problematiku chudoby a sociálnej exklúzie • Udialo sa – o
zrealizovaných aktivitách Majáku nádeje zameraných na pomoc rodinám v núdzi •
Príbehy rodín – životné príbehy rodín v núdzi.

167 FRANTIŠEK
GODOČ

Združenie maďarských Remeselná dielňa
rodičov na Slovensku
Základná škola a
gymnázium s
vyučovacím jazykom
maďarským - Magyar
Tannyelvű Alapiskola és
Gymnázium, Moldava
nad Bodvou, o.z.

Našu školu navštevuje 502 detí, z ktorých 99 % pochádza z rómskeho prostredia.V rámci 1 000,00 €
projektu vytvoríme v škole remeselnú dielňu, v ktorej sa deti budú učiť šiť na stroji,
zoznámia sa s technikou patchwork, naučia sa tkať na krosnách. Zriadením remeselnej
dielne vytvoríme priestor na rozvoj zručností našich žiakov, ktorý bude slúžiť deťom
počas vyučovania, ale aj na zmysluplné trávenie voľného času . Realizáciou projektu
zároveň podporíme aj zachovanie tradičného remesla pre ďalšie generácie (tkanie).

168 Hana
Michalíková

Združenie rodičov a
Dia šlabikár+
priateľov diabetickýchh
detí

Veľké percento novo-diagnostikovaných detských diabetikov a ich rodičov čerpá
1 000,00 €
základné informácie o diabete z www.spisiacik.sk..Projekt Dia šlabikár+ má za cieľ
pripraviť a vydať vo vlatnej réžii knihu s najnovšími informáciami z liečby diabetu a
doplnenú o vlastné skúsenosti diabetikov a ich rodín pri zvládaní života s diabetom v
najrôznejších situáciách, ktoré prináša život. Poradí, čo robiť pri ochorení, pri športovaní,
v škole, na dovolenke a ako pri dodržiavaní správnych zásad liečby diabetu prežiť
úspešný život podobný zdravým rovestníkom. Knihu znovu ponúkneme bezplatne
všetkým pacientom.

169 Emil Riško

Občianské združenie Za Hudba je náš život horizont
žijeme hudbou

Naši žiaci majú radi zábavu a vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach, kde s
854,51 €
radosťou spievajú, tancujú, recitujú, hrajú divadlo. Našou úlohou je rozvíjať a
podporovať u nich predstavivosť, pamäť, zmysel pre rytmus, tempo a dynamiku. A
zamerať sa na celkový rozvoj ich osobnosti, ktorá smeruje k prezentácií vlastného
talentu. Využívať hud.nástroje aj v rámci vyučovania na hudobnej výchove a na
kultúrnych podujatiach, ktoré prebiehajú počas školského roka. Príklad aktivít: Vianočná
akadémia, Deň matiek, Úcta k starším, Tanečná prehliadka, Konkrétne vyučovacie
hodiny hudobnej výchovy.

170 Martin Tkáč

Centrum pre deti a
rodiny Sečovce

Cieľom projektu Šírava camp je sprostredkovať deťom s mentálnym postihnutím zážitky 1 000,00 €
z okolia vodnej nádrže Šírava a aj týmto spôsobom deťom spríjemniť leto
prostredníctvom pozitívnych zážitkov. Plánované aktivity : Výlet loďou v rekreačnej
oblasti Kamenec, Zdravotné prechádzky v prírode v okolí hotela Energetik, Poznávanie
Vinianského jazera, Túra k jazeru Morské oko, Návšteva kostola a kláštora
redemptoristov v Michalovciach Návšteva pútnického miesta v Klokočove, Aktivity
spojené s exkurziou s príslušníkmi Hraničnej polície v Sobranciach.

171 Eva
Klobušníková

Robinson, Spišská Nová Vzdelávanie
Ves
zdravotne
znevýhodnených detí
so psom terapeutom

Šírava camp - Dvere
dokorán pre
mentálne
postihnutých

Podstatou projektu je zabezpečiť vzdelávanie a celkový rozvoj zdravotne
znevýhodnených detí za asistencie špeciálneho psa - canisterapeuta. Canisterapiou
dochádza k väčšej motivácii k činnostiam, aktivizácii a sústredeniu, čo výrazne
ovplyvňuje schopnosť učiť sa u takýchto detí. Učia sa hrou a na základe pozitívneho
zážitku, čo umocňuje účinok terapie. Terapie budú prebiehať v novozriadenom centre
Robinson, v ktorom sa deti so zdravotným znevýhodnením z okresu Spišská Nová Ves
cítia ako doma. Tréning samoobslužných činností, stimulácia zraku, motivácia k hre a
odmeňovaniu sú príkladmi aktivít vrámci terapie.

1 000,00 €

172 Alica Havelová OZ Tvorivá dielňa,
Košice

Cesta je cieľ II

Vytvorením podnetného priestoru s využitím techník arteterapie na tvorivých dielňach 1 000,00 €
pomôžeme cieľovej skupine zorientovať sa,objaviť,definovať a následne naplniť osobné
a profesijné ciele. Pokračovanie úspešného projektu Cesta je cieľ I rozšírené obsahovo o
koučing pre zdravie. Vďaka aktivitám prispejeme k začleneniu do komunity seniorných,
mladých a sociálne znevýhodnených, matky vracajúce sa po MD do práce. Na tvorivých
dielňach sa oboznámia s rôznymi tvorivými technikami.Kombináciou tvorivých a
arteterapetuických dielní a komunikáciu s odborníkom koučom vytvárame priestor na
zlepšenie pohľadu na vzniknuté životné situácie a nájdenie vlastných riešení.

173 Maroš
Andrejčík

Základná škola
Zemplínska Široká 277

"Škola pre každéhoškola pre všetkých"

174 Marek Gbúr

Spojená škola
internátna Prakovce

Chceme ísť s dobou

Technické vybavenie našej školy je zastaralé, vyše 10- ročné. Kvôli aplikácii rôznych
inovačných metód a používaniu stimulačných programov by sme potrebovali
revitalizáciu technického vybavenia v tejto učebni. Interaktívna tabuľa tu absentuje a
práve tá je nevyhnutná k rozvoji technických zručností zdravotne oslabených žiakov
prostredníctvom did. aktivít.
Cieľom nášho projektu je zlepšenie vybavenia tried a špeciálnej učebne o novú
výpočtovú techniku, na základe ktorej by bolo možné vyučovanie jednotlivých
všeobecných a odborných predmetov viesť zaujímavejšou formou. Pri výučbe všetkých
predmetov je rozhodujúce žiakov hneď v úvode upútať napr. púšťaním videí s
preberanou tématikou. V špeciálnej učebni často pripravujeme besedy na rôzne témy.
Prednášajúci sa na základe nového projektora môžu opierať o pripravené prezentácie.

175 Blanka Móriová Fantázia detí,O.Z.

Vzdelávanie je cesta
k úspechu

1 000,00 €

1 000,00 €

Cieľom projektu je celoročne kontinuálne a systematicky vzdelávať bývalých
1 000,00 €
domovákov, ktorí realizujú voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti z bývalých
detských domovov na celom Slovensku, v mnohých prípadoch sa stávajú ich tútormi na
celý život. Títo mladí ľudia už nežijú v detskom domove, majú síce ukončené
vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské s maturitou, ale stále im chýbajú alebo
potrebujú podporiť niektoré zručnosti a schopnosti, aby mohli ďalej vzdelávať svojich
mladších kamarátov.

176 Pavol Suríni

Máme radi Rastislavice Pomôžme seniorom
o.z.
socializovať sa!

V procese starnutia narastá potreba vykonávať zmysluplné činnosti, ktoré vyplnia voľný 1 000,00 €
čas a zároveň podporia udržanie duševného i telesného zdravia. V tomto zmysle sme
pripravili pre seniorov vzdelávací program, ktorý im pomôže uspokojiť: • Vzdelávacie
potreby (držať krok s dobou), • Potreby sociálne (kontakt s inými ľuďmi), • Potreby
sebarealizácie (uplatnenie sa v spoločnosti). Aktivity projektu sú zamerané na
prednáškovú činnosť z oblasti sociálnej, zdravotnej, občianskej, psychológie. Súčasťou
vzdelávania sú základy práce s počítačmi a tvorivé dielne s rôznym tematickým
zameraním. (napr. aranžovanie kvetov)

177 Tibor Šlosár

Zväz zdravotne
postihnutých
Nitrianskeho kraja

pomôžte Miroslavovi Zabezpečiť základné potreby pre ťažko zdravotne postihnutú osobu a to: pri nákupe
1 000,00 €
masážnych gélov a mastí, mastí proti bolesti, obväzov, náplastí, pások na prelep. sond
do žalúdka, dezinf. prostriedkov, na pomôcky pre udrž. pokožky pri tvorbe dekubitov, na
zásypy, lieky, kuch.utierky potrebné pri čistení a vysušovaní tela po veľkej stolici,
hygienické potreby, gumové rukavice, vlhké obrúsky, tena-ded podložky, plienky,
antidekubitač. matrace a finanč. úhradu opatrovateľovi.

178 Július Múčka

Občianske združenie
Barlička

Akadémia
Projekt je zameraný na získanie praktických zručností samostatnosti, sebaobsluhy a
980,00 €
samostatného života sebaobjahoby v rámci programu Akadémie samostatného života, ktorá pracuje aj s ich
rodičmi. Akadémia organizuje praktické Nácviky samostatnosti v domácnosti, Zážitkové
akcie organizované samotnými mladými s postihnutím ako aj komunitné susedské
aktivity pre rodičov a susedov. Mladí sa tak učia zručnostiam, pracujú na svojich
postojoch a odvahe a nadväzujú vzťahy s okolitou komunitou.

179 Peter Hollý

Občianske združenie
Laserová terapia
RADOSŤ VRANOVSKÝCH
DETÍ

Zámerom projektu je umožniť rehabilitačnému zariadeniu Spojenej školy, Budovateľská 1 000,00 €
1309, Vranov nad Topľou, využívať metódu stimulovania bunkového metabolizmu
pomocou laserového lúča. Aktivity: - Prezentácia práce s Biolaserom pre zdravotnícky
personál a zamestnancov školy - Každodenné používanie Biolaseru pod vedením
odborníkov, konzultácie s Mudr. Antonom Vojtkom - Využívanie metódy bunkového
metabolizmu za pomoci laserového lúča

180 Stanislav
Turčan

Obec Žakovce

181 Ondrej Václavík Občianske združenie
Kukučka Snina

182 Viera
Ternovszká

Knižnicu, ktorú mám Utvárať u detí trvalý pozitívny vzťah ku knihe,k detskej próze a poézii.Naučiť sa správne 1 000,00 €
rád
nadväzovať dialóg medzi deťmi a zotrvať v ňom,učiť deti spoločenskému chovaniu vo
verejných priestoroch.Rozvíjanie záujmu o písanú podobu jazyka.Vytvoriť základ pre
prácu s informáciami-knihy a obrazový materiál.Uplatňovať a rešpektovať návyky
kultúrneho správania a spoločenských pravidiel.Začarovaná knižnica-čítanie s
porozumením,záujem o čítanie,riešenie rôznych úloh.Večerné čítanie "Z rozprávky do
rozprávky"-počúvať a porozumieť textu.Výroba záložky do knihy,obal na knihu.Ilustrovať
básničky.Herec Dušan Kubáň-ukázať ako sa dá interpretovať text.Hrať vedomostné hry s
kamarátmi.Zmodernizovať knižnicu.
Letné záhradné kino Hlavným zámerom projektu je zriadiť v areáli materskej školy letné záhradné kino.
Pozostávať bude z prenosného premietacieho plátna, projektora, notebooku a
reproduktorov. Každoročne usporadúvame pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia rozlúčku s materskou školou za účasti rodičov. Tento školský rok by sme pre
nich radi pripravili novú skúsenosť - návštevu "kina" vo večerných hodinách spolu s
rodičmi v prírodnom prostredí školského dvora.

Štúdio Zážitku Outward From us to you
Bound Slovensko o.z.
international

1 000,00 €

Cieľom projektu je pripraviť rómskych mládežníkov vo veku 13-17 rokov, aby sa stali
1 000,00 €
angažovanými lídrami vo svojich komunitách a aktívne pristúpili k riešeniu výziev a
rozvoju dobrovoľníctvu. Vedieme ich, aby sa stali vzormi v ich komunitách. Využívame
neformálne a zážitkové vzdelávanie. Vytvoríme zo skupiny tím s jasným cieľom, rozvíjať
ich zručnosti a pomôcť im naplánovať ich dobrovoľnícke aktivity. Poskytneme im
možnosť uspieť, mať pocit zadosťučinenia a nebáť sa zmien. Nové zručnosti a postoje
zvýšia ich šance uspieť na trhu práce. Projekt sa skladá zo 4 zážitkových tréningov, spolu
16 dní.

183 Lukáš Bielik

Dom detí Božieho
milosrdenstva, n.o.

Kamarátstvo s
modernými
technológiami

Snahou nášho tímu je poskytovať čo najkvalitnejšie služby všetkým našim klientom s
1 000,00 €
mentálnym postihnutím podľa ich potrieb. V minulých rokoch nám vaša nadácia
pomohla zriadiť tréningové kuchyňu a tvorivú dielňu, i premeniť Snoezelen na edukačné
stredisko hravou formou, na veľké prekvapenie nielen pre najmenších. Špeciálne
pomôcky, Pinf hry, všetky aktivity s tým spojené neskutočne zaujali drvivú väčšinu
klientov. Moderné technológie im vôbec nie sú cudzie, naopak, láka ich používanie,
aktuálne oveľa viac ako rôzne stolové hry. Chceme tento ich záujem podporiť a čo
najviac z neho vyťažiť pre ďalšie vzdelávanie klientov a upevňovanie nadobudnutých
vedomostí, ktoré sa u nich vekom ľahko tratia.

184 Stanislav Knap HIPOEDU

Koník detičkám V

185 Tomáš Daniel

Pre Michala, o. z.

Pohybom k
samostatnosti

186 Ján Bagin

Občianske združenie –
Serafím

Po stopách našej
slobody

Podporenie projektu zaistí výraznú pomoc so zabezpečením chodu OZH, aby sme mohli 1 000,00 €
naďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Predseda stále hľadá možnosti, ako
nezvyšovať cenu terapií, ale znižovať prevádzkové náklady hipocentra, ktoré slúži na
pomoc detičkám, a zároveň udržať potrebné podmienky na terapie. Ďakujeme, že nám
pomáhate pomáhať.
Michal je 18 chlapec s DMO, epilepsiou, ťažkou MR s prvkami autizmu, neverbálny.
800,00 €
Chodí sám, ale chôdza je nestabilná a potrebuje pomoc tak ako aj pri všetkých
sebaobslužných činnostiach. Pravidelná rehabilitácia je nevyhnutná na zlepšenie chôdze,
správneho držania tela, rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Týmto projektom by sme
chceli Michalovi rozšíriť možnosti pohybových aktivít, formou hipoterapie a plávania a
cvičenia vo vode.
V súvislosti s minuloročným 100-výročím od ukončenia 1.svetovej vojny chceme
1 000,00 €
zorganizovať poznávaciu exkurziu pre deti ZŠ zo znevýhodneného prostredia. Súčasťou
exkurzie bude aj návšteva zaujímavého Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde
si prejdeme autentické exponáty z 1. a 2.svetovej vojny, množstvo odznakov, zbraní,
vojenské uniformy i krátke dokumentárne filmy, ktoré priblížia dejiny vojny. V areáli
múzea sa žiaci budú môcť oboznámiť s vojenskou technikou.

187 Radovan
Oravec

"Nie sme sami"

Haloterapia

Zámerom projektu je realizácia viacerých relaxačných a terapeutických aktivít, ktoré
pomôžu pri prekonávaní aktuálnych kríz detí. Cez arteterapeutickú činnosť je možné
dosiahnuť vyššiu mieru porozumenia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie medzi
dieťaťom a dospelým. Ako novinku chceme zaviesť haloterapiu-pobyt v soľnej jaskyni a
arometarapiu. Pobyt v soľnej jaskyni zvyšuje obranyschopnosť organizmu a priaznivo
pôsobí na jeho relaxáciu.

1 000,00 €

188 Kukuča Juraj

OZ Premena

Oddychová zelená
zóna pri útulku pre
občanov bez
prístrešia
Aj ľudia s mentálnym
postihnutím sa učia
práci s počítačom

Skrášlenie a vytvorenie prírodno-záhradného prostredia pri útulku pre občanov bez
prístrešia,vzdelávanie sa a vytvorenie zelenej oddychovo-relaxačnej zóny v tesnej
blízkosti útulku s altánkom a stromami.

1 000,00 €

Vybavenie nového
sídla OZ PEREGRÍN,
na pomoc
onkologickým
pacietnom

OZ PEREGRÍN sa doposiaľ stretávalo v náhradných a nevyhovujúcich priestoroch. Od
1 000,00 €
februára 2019 je mu k dispozícii miestnosť novej prístavby rekonštruovaného Králikovho
mlyna (http://www.kralikovmlyn.sk), ktorá je určená nielen na stretávanie sa členov, ale
aj na na tvorivé dielne, výrobu prezentačných materiálov a na chvíle strávené spoločne s
onkol.pacientmi a ich rodinami, potrebné k povzbudeniu a resocializácii. OZ uskutočnilo
mnohé podujatia napr. výlety do prírody a návštevy pamiatok, zorganizovalo početné
odborné prednášky, zbery bylín v rámci fytoterapie, výstavu svojich malieb na sklo,
zriadilo a vybavilo požičovňu kvalitných zdravotníckych pomôcok a mnohé ďalšie
aktivity.

189 Miroslav
Centrum Naša
Chalmoviansky chalúpka, o.z.

190 Róbert Strápek OZ PEREGRÍN,
občianske združenie na
pomoc onkologickým
pacientom Nemšová

Vzdelávanie by malo byť dostupné aj pre týchto ľudí a preto im týmto projektom
994,50 €
chceme dať možnosť naučiť sa práci s počítačom a tlačiarňou. Budú si môcť vytvárať na
počítači v programe PowerPoint blahoželania kamarátom, pomocou funkcie animácie si
budú môcť na obrazovke animovať text a ilustrácie, ako aj pridať zvukové efekty a
hovorené komentáre, môžu si materiál prezentácie v ytlačiť a distribuovať ho, vo Worde
si môžu písať pozdravy, spisovať zážitky, ukladať a upravovať fotky z akcií nášho
združenia a toto všetko si môžu ukladať aj do počítača.

191 Peter Móro

Raná starostlivosť, n.o. Šup do vody!

V dňoch 5.-8. júla 2019 organizujeme v Šamoríne športovo-relaxačný pobyt pre 10 rodín 1 000,00 €
s deťmi s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Pobyt sponzoruje firma DHL a
Nadácia x-bionic®, časť nákladov uhradia samotné rodiny. Počas pobytu budú môcť
rodiny denne plávať v bazénoch. Každé dieťa využije 60 min. lekciu hydroterapie s
trenérom plávania hendikepovaných detí. Pre uľahčenie polohovania detí vo vode a
zvýšenie ich motivácie zakúpime plavecké pomôcky a hračky do vody, ktoré si rodiny po
ukončení pobytu vezmú domov a budú ich naďalej využívať. V programe pobytu bude aj
pohybový workshop, zorganizovaný o.z. Babyfit. Z projektu zaplatíme hydroterapeuta aj
pohybových terapeutov o.z. Babyfit.

192 Branko
Mikulčík

Materské centrum
Hrajkáreň pri OÚ
Cerová

Projekt má podporiť mimoškolské, voľnočasové vzdelávanie detí. Keďže sa za posledné 1 000,00 €
obdobie zameriava aj na deti ml. šk. veku a pribudli najmenšie deti, ktoré ešte nechodia
do MŠ,plánujeme rekonštruovať interiér Hrajkárne a rozšíriť jeho aktivity v oblasti
pohybovej, prírodovedno-enviromentálnej a umeleckej výchovy detí raného,
predškolského a mladšieho školského veku.
Špecializované zariadenie funguje od 01/2019 v zrekonštruovaných priestoroch bývalej 1 000,00 €
MŠ. K zariadeniu prislúcha aj časť vonkajšieho areálu, ktorý je v nevyhovujúcom stave. V
tomto roku sa OZ snaží o revitalizáciu exteriéru zariadenia, aby bol dvor-ihrisko čo
najskôr k dispozícii deťom a ich terapeutom. Priestor dvora bude nutné povrchovo
upraviť - vyrovnať a spevniť terén, nainštalovať vhodne zvolené exteriérové prvky pre
deti viacerých kategórií, opraviť existujúce oplotenie realizovať záhradné úpravy.

Hráme sa všetci
spolu.

193 Peter Tibenský Na trati, o. z, občianske Ihrisko - terapia v
združenie
exteriéri

194 Marek Bruder

NIKOLKA o.z.

Multisenzorická
terapia pre
hendikepované deti

Pre skvalitnenie terapie s fyzioterapeutom potrebujeme pre deti pomôcky na
multisenzorickú terapiu a podporiť tak rozvoj mozgu pomocou vestibulárnych,
sluchových a taktilných pomôcok. Jednou takou aj sound healing - terapia zvukovými
miskami,doplnená vestibulárnym cvičením a záťažovou pomôckou na uvedomenie si
vlastného tela.

1 000,00 €

195 Ivan Lipovský

Trnavská arcidiecézna
charita

Dobrovoľnícke
centrum - pracovná
dielnička

Dobrovoľnicke centrum vytvára priestor pre všetkých ľudí, ktorí chcú využiť svoje
1 000,00 €
zručnosti a schopnosti, a tým spolupracovať na cieľoch organizácie. V pracovnej
dielničke sa majú možnosť stretávať ľudia s rôznymi záujmami, rôznych vekových skupín,
taktiež aj ľudia so zdravotným a mentálnym znevýhodnením, ktorí často nemajú
príležitosť a možnosť sa realizovať a tráviť voľný čas. V pracovnej dielničke majú
možnosť si vyskúšať maliarske aj modelárske techniky, prácu s drevom, šitie na šijacom
stroji. Zhotovujú sa tu výrobky ako sú: Hlinený dukát / symbolické platidlo /, propagačné
darčeky, dekoráčné predmety, šperky, hračky atď.

196 Roman
Fehervary

o.z. Naše Detičky

Domov sociálnych
služieb- denné
centrum pre
hendikepované deti

Podstatou aktivity denného centra bude odbremeniť rodičov postihnutých detí, a
umožniť im viesť plnohodnotný život, zamestnať sa a môcť sa venovať aj svojím
koníčkom. Starať sa o hendikepované dieťa vyžaduje veľké množstvo času a to oberá
rodinu o energiu ale aj nemalé finančné prostriedky. Popri pomoci rodičom sa deti v
centre budú taktiež viesť k samostatnosti v každodenných činnostiach, samozrejme v
rámci ich možností, aby znova vedeli odbremeniť rodičov od menších úkonov a
zabezpečili tak plynulejší chod domácnosti a boli pripravené na bežný život.

197 Ľubomír
Chorvát

PERSONA

Učenie pre život

Cieľom projektu je umožniť a podporiť prípravu na vyučovanie žiakov zo sociálne slabých 1 000,00 €
rodín a žiakov so zdravotným znevýhodnením a realizovanie preventívnych aktivít z
oblasti bezpečnosti na cestách a pravidlách cestnej premávky pre malých cyklistov a
chodcov. Príprava na vyučovanie sa realizuje v popoludňajších hodinách za pomoci
dobrovoľníkov, ktorí sa deťom individuálne venujú. Preventívne aktivity sú realizované
raz do týždňa na aktuálne témy, ktorými deti navštevujúce komunitné centrum žijú.
Chceli by sme dobrovoľníkom a pracovníkom komunitného centra uľahčiť a osviežiť ich
prácu zakúpením interaktívnej tabule, ktorá by bola motivačnou vzdelávacou pomôckou
pre deti aj dobrovoľníkov.

1 000,00 €

198 Ing. Martina
Capcarová

Centrum sociálnych
služieb ORAVA

Skvalitnenie
technického
vybavenie v rámci
aktivít a podujatí
prijímateľov sociálnej
služby v CSS ORAVA

Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom nového, prenosného ozvučenia skvalitniť 1 000,00 €
materiálno-technické podmienky, ktoré by prispeli ku podpore aktivít (nácvik
divadelných predstavení, hudobno-pohybové hry, hra na nástroje, počúvanie hudby,
tanec, spev) a ku rozšíreniu rôznych kultúrnych programov, spoločenských udalostí
(koncerty, vystúpenia, predstavenia...) pre prijímateľov sociálnej služby so zdravotným
postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania,
alebo zmyslové postihnutia.

199 František Kavec Katolícka spojená škola Radosť z nového a
(ZŠ), Rajec
nepoznaného

Pre sociálne znevýhodnených žiakov našej školy pripravíme sériu prednášok o zvykoch, 1 000,00 €
tradíciách a niekdajších remeslách rajeckého regiónu - včelárstve, rezbárstve a
spracovaní kože. Prostredníctvom aktivít a názorných ukážok s lektormi si žiaci vyskúšajú
a osvoja niektoré činnosti a zručnosti v rámci predstavovaných remesiel. V múzeu
techniky budú mať možnosť vyskúšať si interaktívne exponáty a formou hry pochopia
fungovanie javov a zákonitostí v rámci prírodovedných predmetov.

200 Ján Ivan

Občianske združenie
Dom nádeje

Projekt je zameraný pre deti zaživajúce domáce násilie , alebo na ktorých bolo páchané
násilie, pre deti z nízkopríjmových rodín, ktoré žijú v chudobe. Letný tábor už 4 rok
organizujeme hlavne vďaka Vašej pomoci. Snažíme sa deťom vyplniť voľný čas a tak
preventívne predchádzame pred patologickým zlyhaním jedinca. Tábor je zameraný na
rozvoj osobnosti dieťaťa, ako aj na zdravé presadzovanie sa a odolávaniu šikane zo
strany rovesníkov. Formou hier, športovania naučiť dieťa zdravej rivalite.

201 Ján Volek

Mladý podnikavec, o. z. Rozumieme
peniazom?

Letný tábor pre deti

500,00 €

Finančným prostriedkami chceme do detských domov a škôl priniesť nové ,,inovatívne" 1 000,00 €
aktivity, ktoré podnetia žiakov k správnemu finančnému rozhodovaniu. Deti a žiaci budú
vystavení rôznym finančným problémom a pomocou metódy ,,snow-bolling" budú
musieť prijať finančné rozhodnutie a zvážiť, ako ovplyvní ich hospodárenie do
budúcnosti. Deti si budú svoje výsledky prezentovať, kde si precvičia aj komunikačné
techniky. Oboznámia sa s problematikou finančného rozhodovania. Prostriedkami
podporíme aj vydanie krátke príručky o finančnom rozhodovaní pre žiakov.

202 Tomáš Hrmo

Úsmev pre radosť o.z.

Kryoterapia ako
prostriedok na
zlepšenie pohybu
seniorov.

Projektom budeme vzdelávať seniorov,ktorí aj v poproduktívnom veku hľadajú možnosti 1 000,00 €
na zlepšenie ich života. Seniorom chceme pomôcť formou inovatívnej metódy
kryoterapie, ktorá sa v súčasnej dobe stáva v akomkoľvek veku populárna. Vzdelávanie
bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Uskutoční sa v domovoch senioroch, keďže
veľký počet seniorov má pohybové problémy a chceme aby naše vzdelávanie bolo
dostupnejšie pre čo najširšiu cieľovú skupinu. Pre náš projekt si vyberieme 4 sociálne
zariadenia v meste Liptovský Mikuláš, alebo jeho blízkom okolí.

203 Gabriela
Kissová

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých KAMPINO

Snoezelen terapia v
tzv. tmavej
miestnosti

Cieľom projektu je vytvoriť tzv. tmavú miestnosť na výkon snoezelen terapie. Snoezelen 997,40 €
terapia je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom
prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. V tzv. tmavej
miestnosti sa môžu vykonávať rôzne druhy terapii ako napr. muzikoterapia, arteterapia,
terapia hrou a pod., fyzioterapia, edukácia a relaxácia. Miestnosť sa môže využívať aj na
diagnostické účely a pozorovania.

204 Igor Bielik

Spojená škola,
Budovateľská 1309,
Vranov nad Topľou

Matematika s
montessori, s
podtitulom: „pomôž
mi, aby som to
dokázal sám“

Pomôcky umožňujú dieťaťu duševný vývin skrze manuálne činnosti (cvičenie
853,40 €
praktického života) a zmyslové skúsenosti (zmyslový materiál). Dieťa sa prostredníctvom
pomôcok stáva subjektom vzdelávania, je vedené k samostatnému učeniu sa, prestáva
byť objektom, na ktorý musí učiteľ vplývať. Sme presvedčení o tom, že výučba s
konkrétnymi pomôckami zefektívni výsledok vzdelávania a zároveň zvýši kvalitu života
žiakom s hendikepom.

205 Rudolf Laca

Sloboda k výchove, O.Z. Dokážem to!

Projekt je zameraný na budovanie zručností a schopnosti bezpečne používať náradie,
960,00 €
rozvoj kreativity, schopnosť navrhovať projekty, ale aj ich zrealizovať, pestuje schopnosť
spolupracovať i pracovať samostatne a vytrvalo. Všetky projekty sa budú konať za účasti
rodičov, čo napomáha zdravému rozvoju vzťahov rodičov a detí a budovaniu komunity.
Aktivity: - výroba rámika na tkanie a tkanie na ňom - pletenie prútených košíkov modelovanie z hliny - stavba hlinenej pece - vyrezávanie z dreva - návštevy dielní
remesiel

206 Robert Piatrik

Materská škola Kláštor Príbehy hračiek
pod Znievom,
prastarých mám
zriaďovateľ Obec
Kláštor pod Znievom

Predstavíme deťom 2 prastaré mamy, ktoré navštevovali našu MŠ v 40.rokoch 19.
900,00 €
storočia. Hlavnou ideou je spojenie 4 generácií - prastarí, starí rodičia,
deti,rodičia.Porozprávajú nám zážitky zo školských čias a ukážu, s akými hračkami sa
hrali. Deťom sa predstavia miestni remeselníci: košikári, stolári a krajčíri.Vyrábanie
handrových bábik a hračiek,drevených hračiek- drevené koníky, bábky,píšťaľky z vŕby,
vodný mlyn/pletenie z prútia- košíky, kočiar,kolísk/exkurzia do SNM-Martin-Dnes tovariš
zajtra majster/Tvorivé aktivity budú formou tvorivých dielní,exkurzie a uskutočnia sa v
interiéri i exteriéri,-v miestnom parku,v záhrad/účasť na kláštorskom jarmoku-p divadlo
s vyrobenými bábkami

207 Ján Macho

Záchranári, Martin

Mladý záchranár

Praktický nácvik záchranárskych a požiarnických techník pri zranení a zachraňovaní osôb. 1 000,00 €

208 Martina
Vargová

Ženské kruhy, Trnava

Ženy ženám II

Poskytnutím vzdelávania a informačných materiálov ženám, ktoré v komunitách
997,00 €
pôsobia, sa informácie zrozumiteľnou formou dostanú k ženám, ktoré ich potrebujú
formou tzv. peer-to-peer help. Plánujeme workshop zameraný na posilňovanie zručností
a osvetu v oblasti podpory zdravia a práv žien súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.
Pri osvete využijeme aj tradičné aj sociálne médiá.

209 Lucia
Komůrková

Občan, demokracia a
zodpovednosť

Posilnime sa v
presadzovaní práv
žien pri pôrode

Chceme nadviazať na projekt podporený v roku 2018 so zameraním na vzdelávanie o
938,00 €
právach žien pri pôrode. Tentokrát sa bude workshop konať v Prešove. Cieľovou
skupinou budú predovšetkým ženy, ktoré pôsobia v komunitách a (budúce) rodičky.
Okrem informovania o právach sa sústredíme najmä na spôsoby, ako ich presadzovať.
Aktivity budú zamerané na rozvoj asertívnych spôsobilostí žien. Podujatie má za cieľ
posilniť skupinu aktívnych žien v prešovskom (prípadne i košickom) regióne a pripraviť
ich na presadzovanie pozitívnych zmien v pôrodnej starostlivosti. Za týmto účelom bude
aktivistkám poskytnutá samostatná konzultácia k príprave stratégie.

210 Tomáš Bencsík Horská služba Veľká
Fatra

Zvyšovanie úrovne
záchrany zdravia a
života na horách #3

Podstatou projektu je pokračovanie vo zvyšovaní úrovne horskej záchrany v pohorí
Veľká Fatra a Lúčanská Malá Fatra. Predovšetkým zvýšenie kvality zásahov, zníženie
čakacej doby pacienta na organizovanú záchranu, minimalizácia pravdepodobnosti
zdravotných komplikácií používaním profesionálnej záchranárskej techniky. Horská
služba je kvôli nedostupnosti terénu prvým poskytovateľom predlekárskej zdravotnej
starostlivosti a od jej kvality môže závisieť ďalší osud pacienta. V tejto fáze projektu by
sme sa chceli zamerať na obstaranie profesionálnej záchranárskej výstroje záchranárskych batohov.

1 000,00 €

211 Michaela
Huttová

ŠK MLYNY – športový
Prvých 7 minút
Počas detských tréningov v klube Krav Maga Global Mlyny Bratislava budú deti
1 000,00 €
klub, o.z., časť Krav
rozhodne (KPR a prvá oboznámené so zásadami poskytnutia prvej pomoci zranenému primerane ich veku.
Maga Mlyny Bratislava pomoc)
Získajú zručnosti, vedomosti a znalosti pre jej efektívne poskytnutie. Deti sa oboznámia s
poskytovaním prvej pomoci pri dopravných nehodách, úrazoch pri športe ale aj napr pri
srdcovo-cievnych príhodách tak, aby vedeli správne reagovať napr. stabilizáciou
postihnutého, privolaním rýchlej záchrannej služby s podaním správnych a úplnych
informácii o situácii, nepodľadhli panike. Odbornou garantkou projektu bude MUDr.
Martina Jónás, MPH.

212 Peter Janek

Základná škola s
materskou školou
Novoť 315

,,Hudba v srdci,
rytmus v tele"

Zámerom realizácie projektu je sprístupniť deťom našej školy aktivity používaním
netradičných hudobných a rytmických nástrojov. Využívaním hudobných nástrojov
chceme deťom otvoriť priestor pre inovatívnu prácu v oblasti hudby, prinášanie
umeleckých zážitkov pre ostatných, podporovať umelecký talent v deťoch.

1 000,00 €

213 Ľuboš Hudák

Materská škola, Ul.
Kukučínova č. 2544/7,
Snina

Dýchajme čistý
vzduch

Podstatou projektu je skvalitniť život detí v materskej škole po zdravotnej stránke.
Vzhľadom k tomu, že predškolský vek je spojený s častým výskytom respiračných
ochorení, našim hlavným zámerom je zakúpiť do každej triedy čističky vzduchu, ktoré
odstránia prach a alergény v interiéri materskej školy. Výrazne tým prispejeme k
zvýšeniu kvality vzduchu, ktorý deti dýchajú počas svojho pobytu v materskej škole a
tým k samotnému zdraviu detí.

1 000,00 €

214 Adrián Kovár

OZ Materina dúška,
Slološnica

V Sološnici divadlo
žije!

V našej dedine vytvárame divadlo, ktoré nám dáva priestor na lepšie spoznanie našej
1 000,00 €
histórie, kultivuje rečový prejav, vedomosti v oblasti umenia, medzigeneračné vzťahy
(člemni je cca. 30 ľudí od 4 do 70 rokov), podporuje zmysluplné trávenie voľného času a
dáva priestor na rozvíjanie nie len talentu ale ja osobnosti ako takej. Počas prípravy
predstavenia realizujeme workshopy/aktivity rozvíjajúce pohybové možnosti členov, ich
prednes, skupinovú prácu pri príprave kostýmov a iné.

215 Paška Ľuboš

Dobrovoľný hasičský
zbor obce Rastislavice

Vzdelávanie v oblasti Rozvoj základne mladých hasičov, získavanie nových členov, nakoľko niektorí prešli k
hasičskej techniky a “dospelým členom”. Pre potreby účasti na súťažiach je nevyhnutne neustále rozširovať
požiarnej ochrany
základňu. Následne je potrebné motivovať aj staršiu mládež k tomu aby zotrvali v
základni dospelých hasičov. Za účelom rozšírenia základne mladých hasičov, ich
motivovania a získania vedomostí chceme organizovať náborové stretnutia a ďalšie
stretnutia za účelom pútavého rozširovania vedomosti v oblasti požiarnej ochrany.

1 000,00 €

216 Tomáš Polaščin Modrá sova, o.z., BA

Komunitná
Opraváreň

Dobudujeme komunitnú Opraváreň v Stupave. Poskytneme v nej širokej verejnosti
1 000,00 €
priestor si opraviť alebo dať si opraviť veci, pri ktorých to ešte je možné a nie je
potrebné ich vyhodiť. Zároveň zorganizujeme sériu workshopov, na ktorých sa deti ale aj
dospelí naučia základy manuálnej práce. Deti sa naučia správne a bezpečne pracovať s
náradím, zároveň zvýšime samostatnosť a zručnosť Stupavčanov, vďaka čomu sa vráti
starším veciam život, ušetria financie a zníži množstvo vyprodukovaného odpadu.
Zapojíme seniorov z okolia, čím vytvoríme priestor pre medzigeneračné učenie.

217 Lucia Bakaiová Základná škola
Pankúchova 4, 851 04
Bratislava

Učiace schody

Vytvorením veselých náučných schodov si nenásilne opakujú matematické operácie,
1 000,00 €
gramatické javy, slovnú zásobu cudzieho jazyka - nemecký, anglický. Farebné rozlíšenie
opakovane vedie deti na schody pred vyučovaním, cez prestávky či po vyučovaní.
Farebné náučné schody umožňujú žiakom pred vstupom do triedy, pred vyučovaním ale
i v priebehu dňa zopakovať si to, čo nemajú úplne osvojené, čo potrebujú viackrát
opakovať. V rámci vyučovania sa žiaci presúvajú do odborných učební a iných tried cez 3
podlažia.

218 Radovan Papaj Občianske združenie
EDUJOY

Slovo ako dar, sila
ako dar, práca ako
dar...

Projektom chceme u žiakov zvýšiť záujem rozvíjaním troch kreatívnych krúžkov o
skúsenosti v oblasti dramatiky a práce so slovom, ukázať svoj talent v divadle, zahrať si
pred publikom a prispieť k charitatívnej činnosti; získať nové zručnosti v športových
disciplínach a kolektívnych športoch, rozvíjať fair-play hru a prispieť k rozvoju zdravého
životného štýlu; nové pracovné a technické zručnosti v krúžku pre kutilov ( renovácia
átria, pestovanie rastlín v skleníku, sadenie stromčekov, kosenie trávnika, základné
zručnosti v stavebníctve, pestovanie bylín a kvetov).

1 000,00 €

219 Martin Bittner Občianske združenie
Hlas nádeje

Pobytový tábor

Pobytový tábor organizuje OZ už 4. rok pre deti od 4 do 12 rokov počas letných prázdnin 1 000,00 €
od 18.8.2019- 24.8.2019. Hlavným cieľom projektu je sprostredkovanie pobytu a
strávenie voľného času detí v prírode, ukážky hier a orientácia v lese. Pobyt v tábore
deťom umožni si oddychnúť, aktívne prežiť týždeň v prírode, ale tiež prehĺbiť existujúce
či novovzniknuté priateľstva , naučiť ich vzájomne komunikovať, pomáhať si.

216 878,47 €

