Podporené projekty 2016
Grantový program: Budúcnosť aj s autizmom / Zukunft auch mit Autismus
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Podpora
sumou

Budúcnosť aj s autizmom
Špeciálna základná - aj na našej škole čo
škola, Zvolenská
najviac pomôcť pripraviť
cesta 59,
autistické deti do
dospelosti
1 Lučenec

Cieľom projektu je skvalitniť špeciálno – pedagogickú starostlivosť, zlepšiť podmienky vzdelávania a výchovy detí so
špeciálnymi potrebami na základe zriadenia plne vybavenej relaxačnej miestnosti. ŠZŠ v Lučenci nemá momentálne
telocvičňu ani plne vybavenú miestnosť, ktorá slúži na relaxáciu alebo na podporu telesnej aktivity. Žiaci s
autizmom však potrebujú počas vyučovacieho procesu relaxovať a vykonávať pohybovú aktivitu v špeciálne
upravenej miestnosti so špeciálnymi pomôckami.

3 430,31 €

Integrácia detí s
Aspergerovým
Autistické centrum syndrómom v
materských, základných
Andreas,
a stredných školách
2 Bratislava

Cieľom je podpora integrácie detí s autizmom v šk. zariadeniach,t.j. prevencia vyčleňovania detí s autizmom a
budovanie bezpečného prostredia. Aktivitami (WS) podporíme rešpekt k rôznorodosti a znižovanie predsudkov. Do
projektu zapojíme žiakov s autizmom, ale najmä ich spolužiakov a pedagógov, ktorí prichádzajú s integrovanými
deťmi do kontaktu. Komunite školákov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom zážitkových aktivít a
diskusie. Pedagógom poskytneme metodické zázemie prostredníctvom seminárov.

3 500,00 €

Hipoterapia je metóda, pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť. Jej pôsobenie je
komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Hipoterapia prináša autistickým deťom veľa
radosti, poznania, uvoľnenia napätia a stresu. Deti budú navštevovať pravidelne hipoterapiu (deti v rámci
školského klubu ako i deti z centra). Do projektu budú zapojení mladí ľudia - dobrovoľníci z Trenčianskeho kraja,
ktorí budú pri hipoterapii asistovať terapeutovi a budú aktívnymi členmi realizačného tímu.

2 886,00 €

Priebežne vytvárame prostredie (arteterap.ateliér) pre deti a mladých s PAS. Aj v rámci projektu plánujeme
pracovať s jedincami individuálne a na základe ich špeciálnych potrieb. Plánujeme využívať rôzne arteterap.
techniky na rozvoj členov občianskeho združenia a žiakov spojenej školy,pri ktorej pracuje.Prostrednictvom tvor.
ateliéru chceme podporovať proces výchovy a vzdelávania, osvojenie si nových vedomostí a zručností,rozvoj
komunik.schopnosti, celkový rozvoj osobnosti a prípravu na povolanie.

3 200,00 €

Rozšírenie možnosti aplikovania metódy senzorického vzdelávania a bazálnej stimulácie prostredníctvom
vybudovania „Tajomnej komnaty“ a umožnenie využívať multisenzorickú miestnosť súčasne viacerým
žiakom/klientom, a tak okrem inovovaného vzdelávania i skvalitniť sociálne začlenenie žiakov s autizmom medzi
Tajomná komnata
(poznávame nepoznané) svojich rovesníkov a dospelých.

3 500,00 €

Autis,
3 Trenčín

Rozvoj schopností
autistických detí
pomocou hipoterapie

Občianske
združenie Nie sme
sami,
Tvorivý ateliér
4 Prešov
Spojená škola,
Nám. sv. Cyrila a
Metoda 9,
5 Vrbové

Občianske
združenie RATA,
6 Rovinka

Cieľom projektu je zriadenie a vybavenie senzomotorických miestností, kde budú môcť klienti OZ RATA vo veku od
2 - 12 rokov realizovať pod supervíziou odborne vyškolených terapeutov diagnostiku SMT, individuálny a skupinový
senzomotorický tréning, ktoré tvoria v modeli BHRG základný stimulačný program pre dosiahnutie organickej
Zriadenie a vybavenie
zrelosti detí s autizmom. V Bratislave a okolí, ako aj v celej SR je zatiaľ takýto program nedostupný, preto projekt
miestností na
senzomotorickú terapiu sprístupní tieto služby širokému spektru klientov s PAS.

3 500,00 €

Projekt by mal v prvom rade poskytnúť dostatok informácií pre pedagógov, ktorí denne pracujú s deťmi s
autizmom, pretože ak chceme týmto jedincom pomôcť musíme pochopiť, čo autizmus je a ako s ním pracovať.
Projekt sa skladá z troch častí: 1.prednášky pre pedagógov o autizme a metódach, formách práce s autistickými
deťmi, 2. poradenský servis pre rodiny žiakov s autizmom, 3. vytvorenie učebne pre žiakov s autizmom a spoločné
aktivity s intaktnými deťmi.

3 399,60 €

Centrum špeciálnopedagogického
poradenstva pri
Spojenej škole
internátnej,
Rozprávajme sa spolu
8 Rožňava

Prostredníctvom projektu chceme docieliť včasnú diagnostiku komunikačného potenciálu jednotlivcov s diagnózou
pervazívna vývinová porucha. Následne identifikovať silné stránky komunikácie, vývinový potenciál komunikácie
jednotlivca ako aj jeho slabé stránky. Prostredníctvom informácií z diagnostiky realizovať pravidelné edukatívnoterapeutické aktivity zamerané na rozvoj komunikácie, zohľadňujúc individuálne potreby jednotlivca a aktivity mu
"šiť na mieru". Okrem toho chceme zlepšiť vybavenie poradne.

3 491,62 €

Základná škola
Sama Tomášika s
materskou školou, Všetko má mať svoje
miesto
9 Lubeník

Pribúdajúci počet detí s autizmom v našom okolí nás postavil pred rozhodnutie zriadiť triedu pre týchto žiakov.
Žiaci navštevujú našu školu formou integrácie. Dieťa s autizmom však žije v odlišnom svete-vo svete chaosu,
neorientuje sa v čase, priestore a v udalostiach. Hlavnou myšlienkou je zriadiť a vybaviť edukačné priestory slúžiace
na voľbu vhodných vyučovacích metód, dodávať žiakom istotu. Skĺbime ich svet s naším a s jeho rodinou. Edukačný
proces si vyžaduje špeciálny typ starostlivosti.
1 000,00 €

Základná škola, G.
Bethlena 41,
7 Nové Zámky

Spolu

Patríme k vám

27 907,53 €

