Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia / Jún 2020
GP Budúcnosť aj s autizmom
Názov žiadateľa / Mesto
1

2

3

4

Občianske združenie Motýľ,
Humenné

Spojená škola internátna
Prakovce

Názov projektu
Aj my chceme
komunikovať

Rozumieme vám

Dúhová cesta (OZ na pomoc
pre deti s autizmom a
mentálnym postihnutím),
Michalovce

Premena školy
prostredníctvom
interaktívnej tabule

Alternatíva – Centrum
nezávislého života, n.o.,
organizačná zložka: Centrum
včasnej intervencie, Lučenec

Učíme sa hrou

Stručná charakteristika projektu
Projekt umožní efektívnu edukáciu nehovoriacich žiakov s autizmom na
našej škole. Títo žiaci potrebujú špeciálne pomôcky pre náhradnú
komunikáciu, ktoré nemáme a bez nich nie je efektívne vzdelávanie týchto
žiakov možné. Špeciálne pomôcky pomôžu žiakom učiť sa, vyjadriť svoje
myšlienky a komunikovať s okolím. Pomôcky zabezpečia rozvoj ich
osobnosti a socializáciu.
Projekt je zameraný na lepšie pochopenie a komunikáciu s deťmi s
autizmom , zmiernenie, odstránenie agresivity prostredníctvom TEACCH
terapie, muzikoterapie, arteterapie a terapie v snoezeleni. Aktivity budú
prebiehať v spolupráci s odborníkmi zo špeciálno pedagogického centra,
špeciálnymi pedagógmi školy a rodičmi.
Radi by sme zakúpili interaktívnu tabuľu, ktorá bude pomocou pri vzdelávaní
detí s autizmom. Zakúpime programy a aplikácie navrhnuté pre špeciálne
potreby autistov. Tabuľa má pre deti s PAS aktivizujúci a silný vizuálny efekt.
Dieťaťu poskytuje manipuláciu s modelmi. Slúži na konštruovanie myšlienok
a nápadov.
Deti s autizmom majú narušené základné komunikačné schopnosti potrebné
k spontánnemu rozvoju prostredníctvom primeranej hry. Pomocou vhodne
zvolených hračiek a činností chceme v deťoch od raného veku podporovať
akceptáciu kontaktu, motivovať ich k vyhľadávaniu sociálnych interakcií a
kompetencií. S deťmi budeme pracovať v ich prirodzenom prostredí,
zakúpené pomôcky rodine podľa potreby zapožičiame.

Schválená suma
podpory

3 500,00 €

1 820,00 €

2 000,00 €

1 830,00 €
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Centrum Naša chalúpka, o.z.,
Partizánske

Každý mozog sa
dokáže učiť.

Naša organizácia zriadila ambulantnú sociálnu službu. Chceme deti a
mladých ľudí s autizmom posúvať dopredu a využiť pritom všetok ich
potenciál. Na to je potrebné zabezpečiť inovatívne špeciálne pomôcky.
Preto z vášho grantu chceme zaškoliť potrebných certifikovaných
špecialistov a zakúpiť prístroj EEG Bioffedback, ktorého podstatou je
využívanie biologickej spätnej väzby na aktivity mozgu.
OZ Spoločnosť na pomoc
Zručnosti pre život
Projektom by sme chceli dosiahnúť získať praktické zručnosti pre bežný život
osobám s autizmom Banská
- varenie, pečenie, pranie, starostlivosť o domácnosť Súčasťou projektu
Bystrica(SPOSA BB)
bude canisterapia a muzikoterapia na odbúranie stresu a napätia pod
vedením psychológa prostredníctvom špeciálnych hudobných nástrojov a
nácvik imitácie hlások a tónov. Všetko bude prebiehať pravidelne ako
volnočasová aktivita.
Špeciálna základná škola
„Komunikuj s
Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie žiakov s autizmom vo výchovnosv. Anny, Štúrova 5,
radosťou, komunikuj vzdelávacom procese v Špeciálnej základnej škole. Pomôcky alternatívnej a
Stará Ľubovňa
bez bariér“
augmentatívnej komunikácie skvalitnia vyučovací proces, výrazne pomôžu
žiakom školy zlepšiť komunikáciu a aktívnejšie sa zapájať na edukačnom
procese, prekonávať komunikačné a sociálne bariéry a verejnosti
prezentovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti.
Základná škola Pavla
Chceme patriť k vám V Rimavskej Sobote a jej okolí nie je možnosť vzdelávať deti s autizmom v
Dobšinského, Rimavská
blízkom školskom zariadení. Radi by sme vytvorili v školskom roku
Sobota
2020/2021 špeciálnu triedu v našej škole. Zo získanej podpory vybavíme
miestnosť, ktorá by sa využívala pre potreby uvedených detí, ale aj pre
žiakov so ŠVVP, ktoré v škole máme, na rozvoj ich špecifických potrieb.
Spojená škola, Špeciálna
Snoezelen - relaxácia, Primárnym cieľom projektu je vybudovať multisenzorickú miestnosť, ktorá
základná škola internátna pre pokoj, uvoľnenie
zahŕňa vybavenie na stimuláciu všetkých zmyslov. Miestnosť sme si začali
žiakov s narušenou
zriaďovať svojpomocne, vymaľovali a zakúpili finančne menej náročné
komunikačnou schopnosťou,
pomôcky. Pre dosiahnutie dlhodobých cieľov je potrebné zakúpiť ďalšie
Topoľčany
materiálno-technické vybavenie.

3 460,00 €

3 500,00 €

3 363,00 €

3 500,00 €

3 460,00 €

10 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
Košice

Snoezelen v
poradenskej praxi

11 NOVÝ DOMOV, n.o., Prievidza Náhradná
komunikácia - aby
sme sa všetci mohli
rozprávať

12 Modrá farbička, Nové Zámky

13 Špeciálna základná škola
Veľký Krtíš

14 Špeciálna základná škola,
Banská Štiavnica

Zriadenie Snoezelen
miestnosti

Chcem komunikovať

Spolu to zvládneme

Radi by sme prostredníctvom grantu zriadili Snoezelen multisenzorickú
miestnosť. Novovytvorené priestory po rekonštrukcii budovy CŠPP
umožňujú zriadenie modernej Snoezelen miestnosti. Nákup potrebných
komponentov a ich implikácia do vybranej miestnosti tvorí nosnú časť
projektu, ktorého veľkou výhodou je taktiež prakticky denná využiteľnosť
Snoozelen miestnosti v poradenskom procese.
Zakúpenie 2 špeciálnych počítačových programov Grid3/SK čo je jediné
kompletné softvérové riešenie v slovenčine obsahujúce nové funkcie a
vlastnosti umožňujúce premenu textu a symbolov do reči, takže užívateľ
môže komunikovať s okolím pomocou hlasového výstupu. Slovenský hlas
číta slová jasne a zrozumiteľne. Program obsahuje aj 25 animovaných
aktivít, ktoré u detí napomáhajú rozvíjať alternatívnu komunikáciu.
Radi by sme rozšírili ponuku terapií pre deti s autizmom o Snoezelen
terapiu. Snoezelen je multisenzorický priestor, kde na zmysly jednotlivca
pôsobia svetlá, hudba, vône, príjemné textúry, povrchy a iné podnety.
Prostredie pôsobí všetky zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, vestibulárny
systém, propriocepcia).
Vzdelávanie našich žiakov s autizmom má svoje špecifiká, ktoré závisia od
rozsahu závažnosti poruchy a od individuálnych schopností dieťaťa.
Vzájomná interakcia je možná len prostredníctvom určitej formy
komunikácie.Týmto projektom chceme podporiť rozvoj komunikácie našich
žiakov. Zakúpením súboru špeciálnych pomôcok a softvéru Tobii Gaze
Viewer, ponúkneme našim nehovoriamci autistom možnosť komunikovať so
svojim okolím.
Radi by sme zakúpili pomôcky podporujúce relaxáciu, rehabilitáciu, vizuálnosenzorickú stimuláciu a komunikáciu. Umožnia nám zvýšiť kvalitu
poskytovanej starostlivosti o žiakov. Pomôžete nám plniť naše náročné
poslanie, ktorým je sprevádzanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami edukáciou. Spolu vytvoríme moderné podporujúce
prostredie.

2 888,00 €

1 794,00 €

3 495,00 €

3 032,00 €

3 476,00 €

15 Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím,
Zvolen

16 Centrum sociálnych služieb
Sibírka, Bratislava

17 Modré srdce, o.z., Trebišov

18 Dom aktivít Hybaj, o.z.,
Ružomberok

Hrou k spolupráci

Vytvorenie a zariadenie edukačno terapeutickej miestnosti, ktorá bude
slúžiť deťom s poruchami autistického spektra z celého BB kraja a ich
rodičom, ktorým RCA poskytuje poradenské služby . V týchto priestoroch sa
budú realizovať nácvik a terapia na získanie nových zručností. Rodičia budú
mať možnosť naučiť sa pristupovať k svojmu dieťaťu a spolupracovať s ním
tak, aby si navzájom porozumeli.
Motiváciou je hra
SVI Sibírka sa okrem terénnej služby venuje skupinovým terapiám, rodič +
dieťa v integrovanej skupine,ktoré realizuje v priestoroch DSS Sibírka. Počas
terapií sa venujeme rozvoju jemnej, hrubej motoriky, porozumenia a reči.
Po troch rokoch pôsobenia sa nám rozšíril okruh rodín deťmi s PAS, ktoré
potrebujú a využívajú našu službu. Radi by sme preto za získaný grant
dokúpili vybavenie a pomôcky pre ďalších klientov
Nauč ma
Z projektu chceme financovať pomôcky, ktoré budeme využívať na výrobu
komunikovať (aj bez komunikačných kníh pre deti s PAS, na výrobu komunikačných pasov pri
slov)
komunikácii so širším sociálnym okolím v sociálnej integrácii, pri tvorbe
štruktúrovaných programov, pri rozvoji komunikačných a sociálnych
zručností priamo pri terapiách v našom zariadení a pri komunikácii dieťaťa s
učiteľom.
"Senzi Deti" - priestor Projektom chceme vytvoriť špecializovanú miestnosť a zabezpečiť pomôcky
pre rozvoj
pre deti s autizmom. V priestoroch nášho OZ by sme zabezpečili
senzorického
jednoduché zariadenie 1 miestnosti a zakúpili pomôcky, hračky (hmatové,
vnímania
sluchové, vizuálne, komunikačné...), a doplnili by sme hudob. nástroje pre
muzikoterapiu.

Spolu

3 500,00 €

1 825,00 €

1 800,00 €

1 757,00 €

50 000,00 €

