Podporené projekty 2015
Grantový program "Budúcnosť aj s autizmom"
Žiadateľkraj
Špeciálna základná škola, Žilina

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Svet obrázkov a
slov

Zriadenie čitateľského kútika a vybavenie tried pomôckami na zefektívnenie výchovnovzdelávacieho procesu a komunikačných schopností žiakov s autizmom.

3 109,00 €

Domov sociálnych služieb Bratislava
prof. K. Matulaya,
Lipského 13, Bratislava

Prečo skáčem?

Integrovať deti s autizmom prostredníctvom interaktívnych hrových stretnutí v bežnej
materskej škole. Dať deťom s autizmom šancu naučiť sa spoločensky prijateľne fungovať v
rovesníckom kolektíve, vytvoriť terapeutické podmienky pre nácvik sociokomunikačných
zručností. Zamerať pozornosť intaktných detí na vnímanie inakosti, sprostredkovať im
príležitosť na vzájomné porozumenie, komunikáciu prostredníctvom špeciálnej metodiky
integrovaných hrových skupín vedených skúsenými ABA terapeutmi.

2 288,00 €

Spojená škola, Nám. sv. Trnava
Cyrila a Metoda 9, Vrbové

3 500,00 €

Súkromná základná škola Banská
Bystrica
4 pre žiakov s autizmom,
Sokolská 109, Zvolen

SENZI KÚTIK
Vybudovanie kútika senzorickej integrácie a zavedenie procesu senzorického vzdelávania
(kútik senzorickej ako predkomunikčnej fázy ranného rozvoja zručností a schopností detí s autizmom do
komplexného systému vzdelávania Spojenej školy, Vrbové, ktorú v súčasnosti navštevuje 75
integrácie)
žiakov.
Šikovná ruka
Zriadenie odbornej učebne pracovného vyučovania a technickej výchovy - na základe
praktických činností rozvíjať zručnosti a návyky, ktoré sú prostriedkom na uplatnenie v
ďalšom živote a integráciu do spoločnosti.

Špeciálna základná škola Banská
Bystrica
v Hnúšti, Zápotockého
5
127, Hnúšťa

Pomocná labka
pre žiakov s
autizmom

3 497,15 €

Súkromná základna škola Bratislava
s materskou školou pre
6 žiakov a deti s autizmom,
Jozefská 6, Bratislava

Zavedenie jednej z foriem Canisterapie v triede s autizmom s využitím metódy AAE (Animal
Assisted Education) edukácia žiakov za asistencie zvieraťa - v tomto prípade psíka. Deťom s
poruchami autistického spektra dokáže psík pomôcť, znížiť stres. Začne byť otvorené
sociálnej interakcii s ostatnými.
Vnímame to inak Arteterapiu možno chápať ako spôsob vyjadrovania, ktorá v rámci tvorivého procesu
umožňuje dieťaťu bez slov vyjadriť jeho pocity a vnútorný svet. Pri práci s autistickymi
deťmi je dôležitá predvídateľnosť a vizuálna podpora. Projekt je zameraný na podporu
tvorivých schopností, rozvíjanie komunikácie a samotnej osobnosti autistického dieťaťa.

Súkromná základná škola Košice
s materskou školou pre
7 žiakov a deti s autizmom,
Myslavská 401, Košice

Pohybová terapia Projekt si kladie za cieľ úpravu miestnosti v priestoroch školy a zakúpenie zariadenia
pre deti s
potrebného na vykonávanie inovatívnej terapie pohybom pre deti s autizmom. Pohybová
autizmom
terapia bude vykonávaná formou simulácie a napodobňovania športových či tanečných
pohybov, pod vedením psychológa a špeciálneho pedagóga.

1 872,00 €

Spojená škola internátna, Nitra
8 Červeňova 42, Nitra

Oddychujme s
radosťou

2 867,00 €

P.č.

Názov žiadateľa/ Mesto

1 Mudroňova 26 Martin

2

3

Spolu

Realizáciou SNOEZELEN priestoru a vybavením miestnosti príslušnými komponentami
poskytneme žiakom a pedagógom školy priestor pre skvalitnenie edukačného procesu.
Pedagóg získa možnosť budovať nové zážitkové okamihy so svojimi žiakmi realizáciou
terapií.

Podpora sumou

1 363,00 €

3 280,00 €

21 776,15 €

