Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 25. jún 2018
Mit Bildung zur Integration / Vzdelaním k integrácii
Názov žiadateľa/
P.č.
Mesto

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

Fond USKO n.f.,
Bratislava
(pri ZŠ s MŠ pre deti a
žiakov so sluchovým
postihnutím internátna
Snouzelen
1 Drotárska, BA)

Projekt je zameraný na integráciu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovým
postihnutím pomocou realizácie snoezelen terapie. Mal by podporiť nákup pomôcok do
terapeutickej miestnosti snouzelen so zameraním na implementovanie inovatívnych
terapeutických a podporných metód pri práci s deťmi z materskej a základnej školy internátnej.
Prostredníctvom hry a zážitkových tématických aktivít môžu deti rozvíjať svoje zručnosti v
oblastiach ako sú motorika, koncentrácia, sluchové, zrakové, zmyslové vnímanie, kognitívne a
rečové schopnosti. Aktivity budú členené tématicky podľa vekových skupín a v závislosti od
individuálnych potrieb.

1 984,00 €

Spojená škola
internátna,
M. Urbana 160/45,
2 Námestovo

Mladí majstri

Osvojené manuálne zručnosti žiakov s mentálnym postihnutím výrazne uľahčujú ich pracovnú
integráciu. Po zakúpení pomôcok otvoríme záujmový útvar zameraný na rozvoj pracovných
kompetencií hravou formou „Mladí majstri“, s cieľom vytvárania rôznych výrobkov z rôznych
materiálov (drevo, plech, polystyrén...), ktoré budeme prezentovať na trhoch. Všetky aktivity
budú cielene smerovať k vyrovnávaniu rozdielov praktických zručností medzi žiakmi a k
vzbudeniu záujmu o manuálne činnosti potrebné pre ďalší profesijný rast.

1 780,00 €

Spojená škola
internátna v Kremnici,
S. Chalupku
3 Kremnica

Týmto projektom zavedieme pravidelné stretnutia s certifikovaným arteterapeutom v čase
mimo vyučovania na školskom internáte. Vhodné podmienky vytvoríme kúpou pomôcok a
materiálu, zariadením arteterapeutického kútika. Prostredníctvom arteterapeutických techník
predpokladáme zlepšený psychický a fyzický zdravotný stav detí, uvoľnenie emočného napätia,
stresu, hnevu, nakoľko sú to bežné prítomné javy u detí so zdravotným znevýhodnením (najmä
Farebný svet očami deti s mentálny postihnutím, autisti a viacnásobne postihnutí ). Výstupom budú práce detí, v
ktorých sa odzrkadľuje ich momentálna nálada, prežívanie, emócie.
detí

2 000,00 €

Vďaka podpore by sme radi nakúpili terapeutické, výchovné a vzdelávacie pomôcky pre deti s
mentálnym a telesným postihnutím. Vďaka inému projektu sme už získali základnú výbavu pre
prácu s týmito deťmi. Práve vďaka týmto skúsenostiam vieme, že tieto pomôcky fascinujúcim
spôsobom pomáhajú deťom rozvíjať ich znížené schopnosti. Tento rozvoj schopností ich potom
lepšie integruje, zaraďuje do bežnej spoločnosti, kde sú deti viac odolné rozličným formám
manipulácie, či zneužívaniu. Zároveň im dovolia získať kvalitné vzdelanie a tým lepšiu prácu a
samostatnosť. Pôjde o individuálne a skupinové (2-3osb), aktivity na rozvoj schopností detí.

2 000,00 €

Detský domov
Harmónia,
4 Bratislava

Integrovaním k
nezávislosti

Domov sociálnych
5 služieb Detva

Spojená škola
internátna Hrdličkova,
6 Bratislava

Občianske združenie
Usmej sa na mňa,
7 Košice

Farebný svet v nás

V zariadení sa od roku 2013 pracuje s konceptom Snoezelen (vytvorená Snoezelen biela
miestnosť, vyškolení 5 zamestnanci). Uvedený koncept sa osvedčil pri práci s prijímateľmi s
pervazívnymi poruchami, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Preto chceme rozšíriť jeho
využitie a vytvoriť Snoezelen kútiky v celom interiéri budovy. Tým sa zabezpečí efektívnejšie
využívanie konceptu Snoezelen z hľadiska frekvencie a dĺžky terapeutického pôsobenia.
Vytvoríme tak prostredie na realizáciu edukačných a relaxačných aktivít, cielenú stimuláciu
zmyslov a kognitívnych funkcií. Projekt tiež umožní využívanie konceptu Snoezelen imobilnými
prijímateľmi na lôžku, pre ktorých je to zvlášť dôležité, nakoľko na lôžku majú minimum
podnetov.

1 990,00 €

Relax, učenie,
komunikácia

Realizácia predkladaného projektu je z hľadiska potrieb cieľovej skupiny veľmi potrebná a
dôležitá. Prostredníctvom špeciálnych cvičení, ktoré sú zamerané na rozvíjanie zmyslového
vnímania (rozvoj hmatového, sluchového vnímania, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj
komunikačných a sociálnych zručností, grafomotorické cvičenia) očakávame pozitívne dopady v
rozvoji kľúčových kompetencií. Pomocou nakúpených didaktických pomôcok a učebných
materiálov vytvoríme dobrý základ pre využívanie terapeutických prvkov a zabezpečenie
aktívnych a nových foriem vyučovania aj v nasledujúcich rokoch.

2 000,00 €

Remeslo má zlaté
dno

Cieľom je zorganizovať 10 mesačný cyklus Tvorivých a Remeselných dielní pre deti a mládež s
mentálnym, zmyslovým a telesným hendikepom zameraných na rozvoj pred-profesijných a
profesijných manuálnych zručností s cieľom lepšej pripravenosti pre život a pracovný trh. Deťom
z partnerskej špeciálnej školy ponúkneme inovatívnu formu vzdelávania v praxi - budú
navštevovať remeselné kurzy v UĽUVe pod vedením lektora, kde nadobudnú nové zručnosti,
ktoré nemajú šancu získať v škole. Pre mládež po ukončení školskej dochádzky organizujeme v
rámci tvorivých dielní kurz šitia, kde sa učia šiť jednoduché výrobky.

1 800,00 €

Zmyslom projektu je umožniť žiakom s mentálnym – viacnásobným zdravotným postihnutím
využívať svetelný projektor na sprostredkovanie mimoriadnych zážitkov v multisenzorickej
miestnosti Snoezelen. Žiaci nepokojní reagujú na svetelné podnety, vnímajú meniace sa
obrazce, ktoré vyžadujú nízku mieru koncentrácie a inteligenčných schopností čo ich uvádza do
relaxačného stavu, naopak žiaci apatickí začnú citlivo reagovať zvýšenou pozornosťou.

1 555,50 €

Spojená škola internátna,
Z. Nejedlého 41, Levice
s org. zložkami ŠZŠ s MŠ
internátna,
Z. Nejedlého 41, LV, ZŠ s
MŠ pri ZZ, Ul. 29. Augusta
Mimoriadny zážitok
1,
– cesta k aktivite
8 LV a Praktická škola

Detská psychiatrická
liečebňa, n. o.
9 Hraň

Pokoj v duši

Špeciálna základná
škola,
Kostolné námestie 28,
Poznávací chodník
10 Kežmarok

Spojená škola
internátna Vranov nad
Topľou,
M. R. Štefánika 140,
11 Vranova nad Topľou

Snoezelen Zariadenie a
vybavenie
terapeutickej
miestnosti
špeciálnymi
pomôckami pre
aktivizáciu a
alternatívnu edukáciu
žiakov s mentálnym
postihnutím - so
zdravotným
znevýhodnením.

Projekt je zameraný na vybavenie tvorivej dielne, ktorá bude slúžiť ako ergoterapeutická
miestnosť pre našich detských klientov. Ergoterapia je liečebný postup, pri ktorom sa
terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa individuálnych možností a schopností jedinca.
Výstupom ergoterapeutických činností sú rozmanité výrobky, výtvory, ale aj novonadobudnuté
zručnosti, ktoré deti môžu následne aplikovať po návrate z liečby do domáceho a školského
prostredia. Príkladom takýchto ergoterapeutických aktivít je vyrábanie látkových bábik,
zvieratiek, drevených a hlinených dekorácií, výroba odevných doplnkov a ozdôb a pod.

2 000,00 €

Naša škola disponuje zaujímavou EKOZÁHRADOU, ktorá dokáže žiakom priblížiť zážitkovou
formou reálny prírodný svet. Obyčajný chodník v tomto prípade môže byť pre našich žiakov
doslova „nohami“ – POZNÁVACÍM CHODNÍKOM, ktorý im umožní prístup k vybudovaným
prvkom školskej záhrady – bylinková špirála, jazierko, vŕbový a drevený altánok. Pre niekoho
banalita, pre nich nevyhnutná kompenzačná pomôcka. Na našom chodníku by sme realizovali
aktivity ako sú pestovanie a sušenie liečivých bylín, ochutnávanie čajov, sadenie kvetinových
záhonov pre medonosné včielky, vyrábanie hmatových vrecúšok, nádob s prírodninami,
zhotovenie drevených domčekov pre hmyz a vtáčiky, načúvanie zvukom prírody, čítanie v
altánku a mnoho iných.

1 997,00 €

Cieľom je zlepšiť kvalitu života žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím, zmierniť dopad
negatívnych faktorov v prežívaní, edukácii a efektívne rozvíjať ich osobnostný potenciál
prostredníctvom vedomej, cielenej a riadenej ponuky primárnych podnetov v príjemnej a
bezpečnej atmosfére, zameranej na zmyslové vnímanie, zmyslovú a osobnostnú skúsenosť
pomocou aktivít zameraných na: rozvoj a stimuláciu jemnej a hrubej motoriky, zrakového
vnímania, pozornosti, sluchového vnímania, čuchového vnímania, pohybových schopností,
orientácie v priestore, sebaponímanie, upevňovanie pohybových a rovnovážnych schopností, na
prevenciu preležanín, kontraktúr, na reedukácu, na zvýšenie kvality trávenia času a relaxáciu
formou terapeuticko-relaxačných a reedukačných intervencií v súlade s konceptom Snoezelen
MSE.

1 993,00 €

Spojená škola Matice
slovenskej,
12 Prešov

Archa, n. o., Bánovce
13 nad Bebravou

14 HANS Veľké Orvište

Snoezelen

Snoezelen je terapeutická aj relax miestnosť, ktorá má za úlohu preniesť klientov do sveta krásy,
pokoja relaxácie. Využíva prostriedky, aby klient vnímal všetkými zmyslami, predsa nebol
zahltený. Vytvára ideálny priestor na relax a odpočinok, poskytuje množstvo podnetov na
stimuláciu a vzdelávanie. Prostredníctvom projektu"Snoezelen-náš kútik"chceme vytvoriť pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením kútik, ktorý bude zameraný na vyvolanie zmysl. pocitov,
uvoľnenie pohodu, spokojnosť, redukciu stresu a stereotypného správania, zvýšenie
spontaneity, iniciatívy, zlepšenie vzťahu medzi žiakom a učiteľom, stimuláciu zmysl. vnímania,
podporovanie rozvoja osobnosti žiaka v rámci oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu,
kognit.procesy, komunikáciu,motoriku. V pedagogickej praxi sa chceme zamerať na podporu
procesu výchovy, vzdelávanie.

1 922,00 €

Poviem ti to inak

Chceme sa zamerať na REMINISCENČNÚ TERAPIU (pomocou metódy SCRAPBOOKING zachytiť
osobné a rodinné spomienky v ozdobnom albume ,každá kniha bude jedinečným podpisom
klienta, vyjadri bez slov čo cíti a na čom mu záleží, bude trénovať aj pamäť), GARDEN a
FYTOTERPAIU (starostlivosť o kvety a bylinky,ich sušenie a lisovanie=následná výroba mydielok,
učenie trpezlivosti a vytrvalosti pri práci), ARTETERAPIU (vytvoríme si CVIČEBNICU
SLOVENSKÉHO ORNAMENTU, jednoduché pracovné listy budú slúžiť na to, aby sa naši klienti
dozvedeli o štýloch ornamentov rôznych regiónov, následne budú vymaľovávať ornamenty
farbami, rozprávať sa o ich symbolike, vytvárať vzťah k tradíciám), KULINOTARPAIU (zameranú
na prípravu jedál z ovocia a zeleniny, rozhovory o správnej životospráve).

700,00 €

Svet pre nAS

Projekt Svet pre nAS je zameraný na realizáciu podporných aktivít pre deti a mládež s
Aspergerovým syndrómom pre rozvoj ich záujmov, zvládanie sociálnych situácií a
zaobchádzanie so stresom, ktoré napomôžu lepšiemu začleneniu do každenného života.
Zabezpečíme pomôcky na arteterapiu (enkaustika) a muzikoterapiu (melodické rúry), ktoré
umožnia rozšírenie doterajších aktivít pre každé dieťa formu relaxácie a zvyšovania odolnosti
voči stresu, ktorá mu najviac vyhovuje. Súbežne bude prebiehať aj canisterapia. Novou aktivitou
bude počítačový krúžok, kde budú mať možnosť tieto deti rozvíjať pod vedením odborníka svoje
záujmy, učiť sa programovať. Inovatívnou aktivitou budú podporné skupiny zamerané na
posilnenie sociálnych zručností ktoré sú kľúčovou témou pre deti s AS.

1 940,00 €

Detský domov Púchov Snoezelen
miestnosť
15 o.z.

Snoezelen terapia je primárne určená pre deti s vývinovými poruchami, mentálnym,
viacnásobným postihnutím či poruchami správania. Viac ako iné terapeutické smery si vyžaduje
špeciálne upravené prostredie a špecifické vybavenie. Cieľom snoezelen terapie je rozvoj
zmyslového vnímania, poznávania, fantázie, koncentrácie pozornosti, komunikácie či prehĺbenie
relaxácie. V špeciálne upravenej miestnosti, pod vedením snoezelen terapeuta, očakávame
rozvoj detí prostredníctvom hudby, svetelných efektov, ľahkých vibrácii, príjemných vôni,
možnosti polohovania a bazálnej stimulácie. Snoezelen miestnosť bude slúžiť 34 deťom z
detského domova.

2 000,00 €

Motýlik, n.o., Liptovský
Mikuláš - Spojená
"Malá izba" - môj
aktívny svet
16 škola J. Rumana

Projekt je zameraný na vytvorenie "Malej izby" podľa konceptu dánskej psychologičky Lilli
Nielsen pre deti v ranom veku s ťažkým viacnásobným postihnutím - keď sa dieťa nemôže
pohybovať po priestore, priestor príde k nemu. "Malú izbu" vybavíme stimulačnými hračkami a
pomôckami na podporu všetkých zmyslov. Tieto budú povešané zo stropu alebo pripevnené po
stenách. Dieťa tak môže vďaka úprave prostredia aktívne a ľahšie spoznávať svet okolo seba,
rozvíjať svoju vlastnú aktivitu a manipulačné zručnosti, uvedomovať si stálosť predmetov,
hranice priestoru aj vlastného tela.

1 567,64 €

Pohybom k
17 Zelený dom Skalica o.z. integrácii.

Realizácia tohto projektu by malo pre naše zariadenie dlhodobý prínos pre deti aj dospelých,
precvičovaním svalov a kĺbov, hrubej motoriky, nakoľko väčšina klientov má viacero postihov,
nielen mentálne postihnutie. V zariadení máme rehabilitačnú miestnosť spojenú s telocvičňou,
prístrojov máme málo a aj tie sú už po 15 rokoch používania značne opotrebované. Klientov sa
snažíme dlhodobo stabilizovať, udržať hmotnosť a tým ich aj sa snažíme udržať vo fyzickej i
psychickej pohode.

2 000,00 €

Špeciálna základná
škola s materskou
školou internátna,
18 Liptovský Ján

Deťom by sme okrem edukačných aktivít chceli skvalitniť v našom zariadení aj doplnkové služby
(terapie), ktoré napomáhajú v rozvoji kognitívnych schopností a motoriky detí so špeciálnymi
potrebami. Prostredníctvom projektu chceme ponúknuť a zlepšiť: - hippoterapiu - komplexnú
rehabilitačnú metódu s využitím koňa na rozvoj motoriky celého tela, - dramatoterapiu - ktorá
využíva divadelné a dramatické postupy na dosiahnutie terapeutických výsledkov, muzikoterapiu - liečbu hudbou, ktorá má blahodárne účinky na fyzické i psychické zdravie, snoezelen - multifunkčnú metódu na podporu všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu, bylinkovú záhradu - ktorá slúži na priamy rozvoj zmyslového vnímania detí cez bylinkové
záhony.

2 000,00 €

SPOLU

VESELÉ TERAPIE

33 229,14 €

