Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia / Jún 2020
GP: Aktívny priestor - viac aktivít do centier pre deti a rodiny
Názov žiadateľa

Centrum pre deti a rodiny
1 Polomka

2 ZEM DETÍ - KOŠICE n.o.

Centrum pre deti a rodiny
3 Piešťany

Centrum pre deti a rodiny
4 Zlatovce

5 DKD DRaK, Prešov

Centrum pre deti a rodiny
6 Istebné
SPOLU

Názov projektu

Stručná charakteristika projektu

Schválená
suma podpory

Stretnutie s pohybom - zriadenie
fitnescentra Centráčik

Zriadenie fitnescentra - našim cieľom je, aby deti z CDR svoj voľný čas využili aktívne a zmysluplne. Šport,
pohybové a oddychové aktivity detí po skončení vyučovania majú nezastupiteľné postavenie pri formovaní
rozvoja ich osobnosti. Prinášajú do života detí a mládeže nielen radosť z pohybu, ale i schopnosť tímovej
spolupráce, trpezlivosti a empatie. Nevyužité skladové priestory chceme preto prispôsobiť a upraviť na
fitnescentrum.

NAŠE SNY ČI REALITA?

Nákup voľnočasových a Športových pomôcok - projekt je zameraný na podporu aktívneho trávenia
voľného času, v rámci jednotlivých samostatných skupín a profesionálnych náhradných rodín v CDR. Každá
samostatná skupina má rôzne možnosti využitia kapacity dvora a domu a taktiež iné potreby na podporu
harmonického vývinu. Doplnenie vybavenia - DVD prehrávač, DJ embe, handpan, gitara, trampolíny,
horské bicykle, korčule, hojdačka, altánok, gumová dlažba.

4 800,00 €

Mladí cyklisti

Nákup bicyklov - podstatou projektu je, aby deti, ktoré sú umiestnené v CDR mali možnosť vlastniť svoj
bicykel a využívať ho na voľnočasové aktivity (zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie času, rozvoj kondície
), na výlety s vychovávateľmi a účasť na súťažiach.

4 496,25 €

Zaži svoje zmysly INak

Zriadenie hracieho kútika - hrací kútik so senzorickými by slúžil skupine 9 detí, ktoré majú rôzne duševné
poruchy. Rozšíril by Ich možnosti trávenia voľného času, ktoré boli počas pandémie značne obmedzené a
znížil agresivitu u detí.

Tvorme "My"

Zabezpečenie prenosného umelého ohniska - projektom Tvorme "My" chceme obohatiť voľnočasové
aktivity a vonkajší priestor zariadenia zabezpečením prenosného umelého ohniska a exteriérových lavičiek.
Dôvodom sú obmedzené možnosti, ktorými disponujeme, keďže sa CDR nachádza v zastavanej časti
mesta, medzi rodinnými domami.

Aktívny priestor – viac aktivít do
centier pre deti a rodiny

Prispôsobenie záhrady okolo domu na rôzne voľnočasové aktivity - zamerali sme sa na aktivity spojené so
športom, vzhľadom k tomu, že deti sú pohybovo zdatné a pohyb ich baví - hranie futbalu, basketbalový
kôš, jazdenie na bicykli, či kolobežke. Okrem toho však veľmi radi spoločne sedia vonku, rozprávajú sa,
smejú sa, hovoria o spoločných zážitkoch pri grilovačke, hojdajú sa a trávia zmysluplný spoločný čas
(grilovanie, hojdanie, hranie spoločenských hier v altánku).

4 400,00 €

4 923,47 €

1 640,00 €

3 550,00 €

23 809,72 €

ROZŠÍRENIE PODPORY AUGUST 2020:
Centrum pre deti a rodiny
Banská Bystrica,
1 Sládkovičova

4 520,00 €

Zdravie a vitalita - náš cieľ

Vybudovanie fitnes posilovne - deťom a s deťmi v CDR chceme vybudovať vlastnú modernú fitnes
posilňovňu na športové vyžitie v nevyužitej hospodárskej budove. Súčasťou projektu je aj bunker, alebo
skrýša,ktorá bude slúžiť na oddych a duševnú očistu, možno v niektorých chvíľach aj ako "trucovňa".

5 000,00 €

Herňa pre deti z CDR Kolárovo

Zriadenie herne - v hlavnej budove CDR Kolárovo máme k dispozícii obrovskú nevyužitú miestnosť (9x13
m). V rámci prerábky ju plánujeme vymaľovať, vyrovnať podlahu a na celú plochu podlahy uložiť koberec.
Následne chceme miestnosť vybaviť dataprojektorom (na premietanie rozprávok), guličkovým bazénom,
multifunkčnou preliezačkou, tuli vakmi, detským domčekom, magnetickými tabuľami, stanmi a
oddychovým kútikom. Miestnosť by deťom slúžila na voľnočasové vyžitie v prípade zlého počasia, tiež na
organizovanie narodeninových osláv ale aj na edukáciu (penové koberce Abeceda a Čísla).

4 780,00 €

Centrum pre deti a rodiny
3 Snina

Srdiečka športuj

Vytvorenie vnútorného športového priestoru - špecializovaná samostatná skupina disponuje malým
priestorom okolo domu (dvor) a preto by sme chceli deťom vytvoriť podmienky na športovanie aj v
priestoroch domu, kde by sme svojpomocne vyčistili, vymaľovali a upravili priestory pivnice, kde by sme
vytvorili športový priestor na trávenie voľného času deti z tejto skupiny, ale aj z iných skupín, a
organizovali športové aktivity a súťaže.

3 600,00 €

Centrum pre deti a rodiny
4 Dunajská Streda

Vytvorenie zeleninovej záhrady a zriadenie vonkajšieho priestoru na oddych a spoločné aktivity pre deti
(napr. Spoločné Komunity, Deň detí, Spoločné grilovanie, atď.). Našim cieľom je vytvoriť priestor, kde
môžu zmysluplne využiť svoj voľný čas a svoj potenciál a osvojiť si nové poznatky a skúsenosti o pestovaní
ovocia a zeleniny - teoretická príprava a plánovanie výsadby, vybavenie a skladba zeleninovej záhrady,
Nedávaj človeku rybu, nauč ho ryby vytvorenie skalky a bylinkovej záhrady, výsadba ovocných kríkov, výroba doplnkových komponentov,
chytať!
sušenie byliniek.

2 750,00 €

Centrum pre deti a rodiny
5 Nová Baňa

Princezná Wagona a rytier Folcík

Nakúpenie vybavenia - športových potrieb a rôznych iných voľnočasových potrieb či záhradných hier, aby
sme obnovili a rozšírili možnosti trávenia voľného času detí v našom zariadení. Každá samostatná skupina
definovala svoje požiadavky a to, čo by ich potešilo. Grant by sme využili na nákup športového náčinia ako
sú lopty, kolieskové korčule, bicykle, ale aj na vytvorenie ihriska na volejbal, a to osadením stĺpov na
trávnatej ploche.

4 985,00 €

My sme tu doma

Vybavenie priestorov CDR - deťom z CDR chceme umožniť, aby sa vždy cítili skutočne doma a mohli zažívať
paralely a skúsenosti rodinného bývania a štýlu života. K tomu využijeme rôzne metódy ako napr.
pozorovanie a skúšanie nových vecí, nácvik zručností, hľadanie a rozvoj svojich talentov a správne
využívanie a trávenie voľného času doma – vo svojom CDR. Chceme tomu napomôcť vybavením
interiérových priestorov centra pre deti, ktoré budú určené na aktivity pre deti, ako aj dovybavením
exteriéru potrebnými pomôckami a nástrojmi, a tak pomôcť skrášliť okolie centra.

Centrum pre deti a rodiny
2 Kolárovo

Alžbetka, n.o., Spišská
6 Nová Ves

SPOLU

25 635,00 €

ROZŠÍRENIE PODPORY OKTÓBER 2020:

Súkromné liečebnovýchovné sanatórium,
1 Chrastnice - Lesenice

Centrum pre deti a rodiny
2 Banská Bystrica, Kollárova

Hrou k radosti a porozumeniu

Projekt sa zameriava na zmysluplné využívanie voľného času detí z CDR prostredníctvom vybudovania
detského ihriska v exteriéri CDR s novými bezpečnými hracími prvkami, ako: váhadlová hojdačka, drevená
preliezka so šmýkačkou, húpadlo na pružine a pod. Sprievodnými aktivitami projektu budú akcie
realizované v areáli zariadenia s využitím detského ihriska ako: 1. Rozprávkový les - prechádzka "lesom"
plným rozprávkových postavičiek a úloh pre deti s odmenou v cieli, 2. Nočné hry na dvore - schovávačka,
hra "Kamene", Chyťte vlka,... 3. Malá športová olympiáda - súťaže detí v ľahkých atletických disciplínach, 4.
Rodinný piknik, 5. Maškarný ples, 6. Letná pyžamová párty, 7. Malí skauti
5 000,00 €

"Rozprávkovo"

Exteriér CDR - záhrada, ktorá je pre neupravený terén a vybavenie minimálne využívaná a ktorá chýba pri
spoločných aktivitách s deťmi. V CDR neopomíname ani na dôležitosť vzdelávať a podporovať
zamestnancov pri ich náročnej a psychicky vyčerpávajúcej práci. Podstatou projektu je prispôsobiť záhradu
na multifunkčne využiteľný priestor pre deti a zamestnancov pri aktívnom oddychu, hrách, súťažiach,
psychohygiene, teambuildindu, organizovaní večerného rozprávkového kina, preventívnych aktivít a
vzdelávacích aktivít. Úpravou tohto priestoru bude možné väčšie využitie aj pre deti s viacnásobným
postihnutím pri canisterapii, špeciálnopedagogických a liečebnopedagogických intervenciách.
4 917,72 €

Centrum pre deti a rodiny
3 Rimavská Sobota, Javorová Predmety pre naše úsmevy

Podstata projektu je všestranné rozvíjanie schopností detí, podpora ich talentu pre šport a umenie. Cieľom
je rozšírenie voľnočasových aktivít, vybudovanie športového ihriska na posilňovanie a bicyklovanie.
Zakúpenie predmetov pre relaxáciu a rozvoj hudobného nadania. Naše deti navštevujú ZUŠ k rozvíjaniu ich
talentu je potrebné cvičiť aj doma. Veríme tomu, že cez šport a umenie dokážeme rozvíjať sociálne cítenie
a osobnosť detí. Príklady aktivít: Exteriérový fitness, bicykel, kolobežka, skateboard- ventilovanie
nahromadenej energie a vnútorného napätia, prostredníctvom cvičenia. Piáno- rozvíjanie talentu.
5 000,00 €

Centrum pre deti a rodiny
4 Potôčik, Slovenská Ľupča

Relaxačno-senzorická miestnosť.

Relaxačno-senzorická miestnosť bude slúžiť deťom, ktoré prišli z prirodzeného rodinného prostredia, v
ktorom zažili rôzne krízové situácie, čo ovplyvnilo ich psychický, senzomotoriský i sociálny vývoj. V
miestnosti budú umiestnené rôzne pomôcky napr. hojdacie popruhy, balančné oblúky, atď., ktoré budú
deťom pomáhať pri stimulácii vo vývoji a rozvoji ich osobnosti. Stimulačné aktivity budú zamerané na deti
s poruchami správania, reči, učenia, písania, komunikácie.

Radosť detí z pohybu

Vybudovať efektívne využitelné športovisko pre deti - preliezačky, hojdačky, pieskovisko, areál, kde budú
naše deti hlavne športovať a zároveň oddychovať , čím bude plnohodnotne využité ich efektívne trávenie
voľného času. Aktivity: sieťová hojdačka - prispievať k rozvoju motoriky, vestibulárného systému, spojený s
oddychom a relaxáciou využitím pieskoviska budeme prispievať k rozvoju kreatívnych a motorických
schopnosti ,pravidelne precvičovať jemnú motoriku, prehlbovať priateľstvá, súrodenecké vzťahy,
preliezačky nám pomôžu prispieť k harmonickému fyzickému a intelektuálnemu vývoju detí, upevňovať a
prehlbovať vzájomné vzťahy v kolektíve. Upevňovať základné pravidlá bezpečnosti.
2 100,00 €

Dieťa v ohrození, n.o.,
5 Lučenec

5 000,00 €

Dom sv. Jozefa - Centrum
6 pre deti a rodiny, Turzovka Šport ako životný štýl

Deti v našom centre pre deti a rodiny nachádzajú svoj domov v čase, keď z rôznych dôvodov nemôžu byť
so svojou biolog. rodinou. Viaceré deti sú mentálne postihnuté, resp. majú zdravotné problémy (fyzického
i psychického charakteru). Našim cieľom je naučiť deti aktívne tráviť voľný čas, podporovať ich potrebu
pohyb. činnosti, sebarealizácie, pestovať kamarátske vzťahy. Podporovať proces integrácie a socializácie.
Aktivity: 1. cykloturistika (do blízkeho i širšieho okolia). 2. Loptové (futbal, volejbal), stolnotenisové turnaje
- príležitostne a v čase prázdnin. 3. Jazdy zručnosti na kolobežkách, kolieskových korčuliach. 4. Voľný čas
trávený raketovými športami, hrami, fitnes, posilňovňa.
5 000,00 €

Centrum pre deti a rodiny
Sečovce, Milhostov 7 Trebišov

Rozvoj zdravého vývinu detí hrou a
pohybom v exteréri

Každé z týchto detí so špecifickými výchovno - vzdelávacími potrebami si vyžaduje individuálny prístup, pre
ich zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin. Je potrebné neustále rozvíjať ich jedinečnosť, pomáhať im
nadobúdať skúsenosti, zážitky a v neposlednom rade plnohodnotne využiť ich voľný čas. Našou víziou je
pomoc a podpora pre zdravotne znevýhodnené deti - mentálne aj telesne postihnuté. Na to, aby sa inak
obdarené detičky mohli aspoň trochu priblížiť k svojim rovesníkom, by sme chceli pre ne s Vašou
podporou vybudovať záhradné detské ihrisko pre oddych a zábavu, čím by sme plnohodnotne využili
rozľahlí priestor, ktorý nám náš dvor ponúka.
3 980,00 €

8 CDR Dorka, n.o., Košice

Malý záhradník

Podstatou je priblížiť deťom čaro záhrady, ukázať proces rastu ovocia a zeleniny, motivovať ich v skúmaní
života v prírode, podporiť ich kreativitu. So záhradnými prvkami, ako sú napr.fóliovník, jazierko či
bylinková záhradka by sme v deťoch chceli aktivizovať radosť a zvedavosť z rodiaceho sa života rastlín a
zvierat a naučiť ich, že vhodne zvolené prostredie, klíma, pôda, slnko a trpezlivosť prináša úrodu. Spoločne
by sme vysádzali, polievali, hnojili a starali sa o rôzne rastliny a kvety, aby sme na sídlisko a do nášho
centra priniesli viac života, chutí a vôní. V domčeku by sme postavili búdky pre vtáčiky, hotel pre užitočný
hmyz. Najmenší si precvičia nôžky na senzomotorickom chodníčku.
5 000,00 €

Centrum pre deti a rodiny
9 Svidník

Projekt je venovaný deťom pre rozvoj sociálnych vzťahov, empatie, spolupatričnosti, zlepšovanie motoriky,
výkonu a fyzickej zdatnosti a to lozením, šplhaním, skákaním, vnímaním rôznorodosti materiálov. Park by
mohol obsahovať lanové preliezky, hojdačky, šmýkalku, trampolínu, workout, senzomotorický a aktívny
chodník vytvorený z rôznych materiálov, odpadový kôš, lavičku atď. Ďalšie rozširovanie parku, napr. o
Kráľovstvo detskej radosti (park pre chodníky a výsadbu zelene, vybudovanie ohniska a altánku, by bolo realizované postupne z vlastných
aktívny oddych)
zdrojov, prípadne z iných grantových schém.
4 999,00 €

Detské centrum "PRE
10 TEBA", n.o., Prešov

Nájdi sám seba

Cieľom projektu je dlhodobo pokračovať v už "tradičných" zmysluplných, športových, kreatívnych
aktivitách a rozvíjať ich. Aktivity sú rozdelené podľa ročných období a zúčastňujú sa ich všetky deti s
limitmi, ktoré sú ovplyvnené vekom, prípadne osobným znevýhodnením: nákup športových potrieb
(horské bicykle, lyžiarska výstroj...) a vybavenia pre kreatívne dielne a hry detí do exteriéru (detské
ihrisko...)

4 580,00 €

Centrum pre deti a rodiny
11 Malacky

Aktívny priestor - viac aktivít do
centier pre deti a rodiny

Centrum pre deti a rodiny
12 Bratislava – Röntgenova

Zriadenie spoločenskej miestnosti

Športové, relaxačné a voľnočasové aktivity, aby všetky deti mohli tráviť voľný čas zmysluplne, ako
napríklad bicyklovaním, jazdou na kolieskových korčuliach, lyžovaním, relaxom na hojdačke.
4 900,00 €
Podstatou projektu je zriadenie spoločenskej miestnosti, kde by mohli aktívne tráviť voľný čas všetky deti z
CDR. Navzájom by mohli pozerať TV, hrať playstaion, súťažiť v šípkach, kalčete. Plánujeme tu zriadiť
čitateľský kútik, pre tých, ktorý sa zaujímajú o knihy. Na svoje by si prišli aj športovci, pretože tu plánujeme
zriadiť aj športový kútiť, kde budeme mať rebriňák, žinenky, činky. V tejto miestnosti sa môžu stretávať
deti so svojími kamarátmi zo školy, z blízkeho okolia, kde spolu budú tráviť voľný čas a v prípade
nepriaznivého počasia.
5 000,00 €

Aktívny priestor - viac aktivít do
centier pre deti

Cieľ projektu : rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít pre deti a zlepšiť stav a vybavenie vonkajších a
vnútorných priestorov centier pre deti a rodiny určených na aktivity pre deti nákupom: záhradných
hojdačiek, trampolín, detských ihrísk, materiálu na 4 altánky

Snoezelen - kúsok raja na zemi

Práca s deťmi s viacnásobným postihnutím je vzhľadom na závažnosť ich zdravotného stavu špecifická a
limitovaná. Špecifickosť spočíva v úzkom vyprofilovaní metód, ktoré je možné pri práci s nimi využiť a
limity sa u detí objavujú najmä v oblasti zdravotnej. Práve snoezelen vytvára vhodné podmienky pre
odbornú prácu s ŤZP deťmi. V snoezelen vieme deťom poskytovať množstvo stimulačných, relaxačných
podnetov a aplikovať prvky bazálnej stimulácie. Multisenzorické prostredie miestnosti snoezelen nám
umožní využívať niekoľko podnetov súčasne. Prostredie snoezelen aktivizuje, stimuluje a prebúdza záujem,
organizuje komplexný rozvoj, znižuje pocity strachu a úzkosti, prináša istotu a bezpečie.
4 704,95 €

Aktívny priestor pre radosť, šport a
zdravie

Domáca karanténa a obmedzenia sociálneho kontaktu s okolím vniesli do života našich detí veľa
príjemných, veselých i napätých impulzov. Učíme sa tvoriť prezentácie a rôzne projekty, tvoriť darčeky,
piecť chutné koláče a športovými aktivitami uvoľniť rôzne napäté situácie, či načerpať novú energiu z
prebúdzajúcich sa slnečných dní. Športovými aktivitami, obľúbenými futbalovými zápasmi a
pingpongovými turnajmi nahrádzame ich obľúbené krúžkové aktivity. Chceli by sme im zabezpečiť
zábranu, oplotenie od susedov, pingpongový stôl a trampolínu. V byte je to trocha horšie, staviame si
LEGOvište a snívame o kolobežke.Deťom s ŤZP zabezpečiť LEGO stavebnice a kolobežky.

Make art, not problems

Vyjadrenie emócií prostredníctvom umenia. Na kreslenie stačí papier a ceruzka... Na vyjadrenie cez hudbu
– kvalitnú hudbu - bohužiaľ nie. Rozvoj umenia v CDR prostredníctvom hudby. Vyjadrenie emócií,
uvoľňovanie napätia. Efektívne využívanie voľného času u detí a mládeže ako prevencia pred sociálnopatologickými javmi. Tvorba piesní v nahrávacom štúdiu, natáčanie videoklipov k vytvorenej hudbe.
4 938,00 €

Centrum pre deti a rodiny
13 Topoľčany

Centrum pre deti a rodiny
14 Nitra, Dlhá 179, Nitra

Centrum pre deti a rodiny
15 Levice

Centrum pre deti a rodiny
16 Štúrovo

5 000,00 €

4 970,00 €

Centrum pre deti a rodiny
Trenčín, Adamovské
17 Kochanovce

18 Detský domov Púchov o.z.

Centrum pre deti a rodiny
19 Prievidza, Handlová
SPOLU

V zdravom tele - zdravý duch .

Projekt by sa realizoval na dvoch pracoviskách. Deti a teenageri zo zariadenia Adamovské Kochanovce
musia denne cestovať za voľnočasovými aktivitami z obce do mesta Trenčín, z toho dôvodu by sme im radi
zriadili vonkajšie športovisko - workoutové ihrisko priamo v areáli. Deti a mladí dospelí zo zariadenia
Trenčín preferujú posilňovňu a obľubujú pohyb najmä v exteriéri, z tohto dôvodu by workoutové ihrisko a
vonkajšie posilňovacie stroje napĺňali aj ich potreby. Aktivity by sa realizovali priamo na športových
zariadeniach workoutových ihrísk a športovísk v exteriéroch oboch pracovísk.
4 500,00 €

Aktívny priestor - viac aktivít do
centier pre deti a rodiny

Hlavnou motiváciou realizácie tohto projektu v našom zariadení je zlepšenie kvality života deťom zo
všetkých 3 skupín, rozvoj ich sily, vytrvalosti, cvičenia s vlastnou váhou a rozvoj športových aktivít,
efektívne využitie volného času a podpora zdravého životného štýlu našich detí. Konkrétne aktivity, ktoré
by sme vykonávali na tomto ihrisku - cvičenie na hrazde, bradlách, rebrinách, horizontálnych rebríkoch,
laviciach na bench press, kruhoch a iných konštrukciách.

4 836,00 €

CDR - miesto, kde rád/rada trávim
čas

Náš projekt sa delí na tri oblasti: 1. Areál CDR chceme premeniť na úžitkovú a okrasnú záhradu, miesto na
oddych a športové vyžitie detí, tak aby sa naučili aktívne tráviť svoj voľný čas. 2. Pre naše deti je dôležité
poznať svoje korene a životný príbeh. Vytvárame preto s nimi „Knihy života“, skrz ktoré tvorivým
spôsobom spoznávajú svoju minulosť a zaznamenávajú si zážitky. V tom by im pomohlo zakúpenie
notebookov a tlačiarní. Súčasne by si tým rozvíjali svoje počítačové zručnosti. 3. Deti v CDR si so sebou
nesú rôzne traumatické zážitky. Pri ich spracovávaní môže pomôcť Terapia hrou, na ktorú potrebujeme
špeciálne vybavenú terapeutickú miestnosť, kde by sme s deťmi pracovali.

5 000,00 €
89 425,67 €

