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

Názov projektu

Stručná charakteristika projektu

Centrum pre deti a rodiny Stretnutie s pohybom - zriadenie
fitnescentra Centráčik
1 Polomka

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.

2 ZEM DETÍ - KOŠICE n.o.

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.

NAŠE SNY ČI REALITA?

Schválená
suma podpory

4 400,00 €

4 923,47 €

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.

4 800,00 €

Centrum pre deti a rodiny
Mladí cyklisti
3 Piešťany

4 496,25 €

Centrum pre deti a rodiny
Zaži svoje zmysly INak
4 Zlatovce

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.

5 DKD DRaK, Prešov

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.

Tvorme "My"

Centrum pre deti a rodiny Aktívny priestor – viac aktivít do
centier pre deti a rodiny
6 Istebné
SPOLU

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).

1 640,00 €

3 550,00 €

23 809,72 €

ROZŠÍRENIE PODPORY:
Centrum pre deti a rodiny
Zdravie a vitalita - náš cieľ
1 Banská Bystrica

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".

4 520,00 €

5 000,00 €

Centrum pre deti a rodiny
Herňa pre deti z CDR Kolárovo
2 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.

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,
Centrum pre deti a rodiny Nedávaj človeku rybu, nauč ho ryby vytvorenie skalky a bylinkovej záhrady, výsadba ovocných kríkov, výroba doplnkových komponentov,
4 Dunajská Streda
chytať!
sušenie byliniek.

3 600,00 €

2 750,00 €

Centrum pre deti a rodiny
Princezná Wagona a rytier Folcík
5 Nová Baňa

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 €

Alžbetka, n.o., Spišská
6 Nová Ves

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.

SPOLU

My sme tu doma

25 635,00 €

