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Grantový program Budúcnosť aj s autizmom
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:

•
•

Cieľ grantového
programu:

•
•
•

Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí
s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov

•
•

Max. 3.500 € na projekt
14 projektov

•
•
•

27.5.2019 - 30.9.2019
Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk
1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať na adresu
Nadácie Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

•
•

Podpora:

Materské školy, základné školy a zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie
detí s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
Občianske združenia zamerané na deti s poruchou psychického vývinu (autizmom)

Časový harmonogram

Prijímanie žiadostí
o grant:

Rozhodnutie a
poskytnutie grantu:

Október 2019

Realizácie projektov:

Október 2019 – jún 2020

Zaslanie záverečnej
správy:

Dva mesiace po ukončení projektu (resp. podľa údajov v zmluve)
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Grantový program Budúcnosť aj s autizmom
Grantové pravidlá

Projekt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O grant sa môžu
uchádzať:

•
•
•
•
•

Má všeobecne prospešné zameranie, vzdelávací a dlhodobý charakter
Projektový charakter (popísanie aktivít na dosiahnutie cieľov, dynamika projektu,
časový, obsahový a finančný plán)
Dodržanie nosnej témy a cieľa projektu: výchovno-vzdelávacie a terapeutické
procesy pre deti s autizmom, ich aktivizácia a integrácia
Výkon všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej, edukačnej a terapeutickej
pomoci deťom s autizmom
Aplikácia špecializovaných edukačno-výchovných prístupov
Má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý
Má charakterizované prínosy pre teóriu a prax, ako aj pre dané okolie
Presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
Realizuje sa na Slovensku a má pravdivo uvedené všetky participujúce subjekty
Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
Podporuje participáciu komunity, kladie dôraz na aktívnu participáciu samotných
detí
Po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov,
ktoré dostane Nadácia k dispozícii
Materské a základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná
trieda pre deti s autizmom
Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
Špecializované zdravotnícke zariadenia so zameraním na deti s autizmom
Neziskové organizácie zamerané na deti s autizmom, na zlepšenie kvality ich života,
ako i intenzívne podporujúce ich integráciu či efektívne zapojenie sa do spoločnosti
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Grantový program Budúcnosť aj s autizmom
Príklady projektov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov slúžiacich na prácu
s deťmi s poruchou autistického spektra
Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia terapeutických miestností slúžiacich na
terapie detí s autizmom pod odborným vedením
Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
Zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre deti s autizmom
Pilotné projekty integrácie postihnutých detí v rámci spoločnosti
Výchovno-edukačné projekty s komunitným či lokálnym významom
Zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí
s diagnózou autizmus v rámci komunít
Cielené pravidelné dlhodobé aktivity podporujúce progres detí s autizmom
Zriadenie a vybavenie priestorov pre aktivizáciu a pracovnú integráciu detí s autizmom
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