Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 18. 5. 2017
Mit Bildung zum Integration / Vzdelávaním k integrácii
P.č.

Názov žiadateľa/ Mesto

Občianske združenie Athéna,
1 Hnúšťa

2 Rosa n.f., Bratislava

3 OZ Pre našu školu, Bratislava

4 Spojená škola internátna, Trenčín

Žiadateľ- kraj

Banskobystrický

Bratislavský

Názov projektu

Alternatívna komunikácia s
deťmi s ťažkým telesným
postihnutím

Pozývame do čajovne

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

Projekt je zameraný na skvalitnenie života ťažko zdravotne postihnutých klientov, ktorí
majú okrem telesného znevýhodnenia aj narušenú komunikačnú schopnosť.
Komunikácia s nimi je veľmi náročná, pretože ich postihnutie im neumožňuje efektívne
vyjadriť svoje požiadavky a myšlienky. Kvôli obmedzenej motorike horných končatín
nedokážu pri práci s PC používať ani alternatívnu veľkoplošnú myš na klikanie. Pre ich
potreby chceme vybaviť zariadenie pomôckami alternatívnej komunikácie. Klienti sa
budú učiť používať komunikátory a špeciálnu náhradu počítačovej myši pre ľudí, ktorí
nemôžu ovládať PC rukou. Dokážu ich využívať aj v bežnej komunikácii. Naučia sa
pracovať so špeciálnym výučbovým programom ovládaným očami. Budú sa môcť
lepšie zapájať do každodenných aktivít zariadenia aj komunity.
1 915 €
Našou snahou je zriadenie čajovne v priestoroch DSS Rosa, ktorá bude k dispozícii pre
klientov v pravidelnom čase a v príležitostných časoch pre rodičov a rodinných
príslušníkov klientov. Personál bude z radov mobilných klientov pod vedením
pracovných terapeutov. Tí budú svojpomocne pripravovať čaj, kávu, bylinkové
limonády. Klientelu budú tvoriť mobilní aj imobilní klienti DSS. Spoločne tak budú mať
možnosť upevňovať neformálne priateľstvá, učiť sa samostatnosti, sebaobslužným
činnostiam, zdokonalovať sa v kultúrnom a spoločenskom prejave a správaní. Dôležité
je vyzdvihnúť fakt, že naša kaviareň nemá v sebe podnikateľský zámer. Ide o
oddychový priestor, ktorý bude simulovať bežnú kaviareň.
Hlavným zámerom projektu je vytvoriť pre deti s telesným postihnutím a zdravotným
oslabením priestor na pravidelné hudobné aktivity vychádzajúce z princípov
muzikoterapie a hudobnej pedagogiky. Bude slúžiť našim deťom na sprostredkovanie
zážitku z aktívneho muzicírovania a pomôže spoznávať hudbu osobnou skúsenosťou.
Cieľom projektu je zvýšiť pocit sebahodnoty, stimulovať sociálno - komunikačnú
schopnosť, vytvoriť priestor pre sociálnu akceptáciu.

Bratislavský

Muzikoterapeutický kútik

Trenčiansky

V Spojenej škole internátnej chceme rozšíriť inventár o kompenzačné a špeciálne
učebné interkatívne pomôcky určené pre deti s ťažkým kombinovaným postihnutím,
ktoré nie sú schopné komunikovať verbálnou formou a rovnako ich pohybové
schopnosti sú značne obmedzené. Školu navštevuje 19 žiakov. Uvedené pomôcky
umožnia skvalitnenie a rozšírenie možnosti vzdelávania týchto detí v našej škole.
Vzhľadom k tomu, že vzdelávanie tejto skupiny detí je vysoko individualizované a
častokrát bez adekvátnej spätnej väzby a možnosti overenia toho, čo vnímajú a
Komunikujeme očami - možnosti rozumejú, môžu nižšie uvedené špeciálne učebné IKT pomôcky výraznou mierou
alternatívnej komunikácie pre
prispieť k ich úspešnejšiemu vzdelávaniu, a zároveň aj k poodhaleniu sveta detí, ktoré
sú často „väzňami vo vlastnom tele“. Vďaka pomôckam budú mať možnosť zdielať
deti s ťažkým kombinovaným
postihnutím
informácie o svojich potrebách a pocitoch.

1 910 €

2 000 €

2 000 €

Centrum sociálnych služieb
5 Prameň (CSS Prameň), Dolný Kubín Žilinský

6 OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA, Košice

Košický

Domov sociálnych služieb Sibírka
pre deti a dospelých Sibírka,
7 Bratislava

Bratislavský

Archa, n. o., Bánovce nad
8 Bebravou

Trenčiansky

Multisenzorická miestnosť snoezelen

Urobme si krajší svet

CSS Prameň poskytuje komplexnú starostlivosť 42 klientom. Snoezelen je špecifický
tým,ktorý je uplatniteľný u všetkých cieľových skupín, či už z pohľadu veku alebo
schopností. Terapiu - Snoezelen možno definovať ako navodenie pohody a pocitov
upokojenia prostredníctvom multisenzorického podnecovania. Realizuje sa v špecificky
upravenom prostredí s hudbou, zvukmi, svetelnými efektmi, vôňami a rôznorodými
predmetmi a komponentmi. Má u klienta navodiť pocit bezpečia a uvolnenia, zároveň
podnecuje, mobilizuje a motivuje klienta k aktivite. Pre terapiu je nepostrádateľná
hudba a zvuky. Ideálne je spájať zvuky so svetlom a vibráciami.
2 000 €
Projekt je zameraný na vybavenie dielní na pracovné vyučovanie a arteterapiu
nástrojmi, pomôckami a materiálom so zameraním na ručné práce. Do projektu bude
zapojených 20 žiakov zo špeciálnej základnej školy. Následne realizácia atraktívnych
pracovných činností so zameraním na rozvoj jemnej motoriky jedincov s mentálnym
postihnutím, ich pracovných návykov, ktoré by umožnili realizovanie sa v rôznych
pracovných oblastiach a začlenenie sa do reálneho života. Výstup projektu bude
realizovaný vo forme výstavy detských prác na mieste prístupnom širokej verejnosti.

Cieľom projektu je posilniť odbornú prípravu zamestnancov DSS na základe prehĺbenia
edukácie v oblasti koordinácie aktivít ako sieťovanie, podpora dôležitosti vhodnej a
primeranej starostlivosti detí s viacnásobným postihnutím v rodinnom prostredí a
získanie podpory a inšpirácie v efektívnom manažmente poskytovaných služieb
zabezpečujúcom kvalitu. Cieľom aktivít v rámci terénnej formy poskytovania služieb
DSS je zabezpečiť pomoc a podporu rodine a dieťaťu s viacnásobným zdravotným
postihnutím zameranú na podporu vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií rodiny,
podporu začlenenia dieťaťa s postihnutím do rodiny. Tieto ciele dokážeme naplniť
Múdry poradca, ktorý sa učí mať absolvovaním poradenského kurzu organizovaným SOCIOU v rozpätí 120 hod.
otvorené oči.
Cieľom projektu je zamerať sa na rozvoj tvorivosti našich klientov pomocou
artetarapiou(tvorba dekoračných výrobkov do ich izieb), kulinoterapiou(pečenie a
varenie,medovníčky), ergoetarpiou(výroba vrecúšok na bylinky z látok,hrebenárov),
fytoterapiou(cvičenie) rozvíjajú svoje zručnosti,ale si budujú aj sebaúctu,majú pocit
užitočnosti. Vyjadrujú upečenými a vytvorenými výrobkami to, čo nedokážu povedať
slovami. Starostlivosťou o rastlinky sa zasa učia trpezlivosti. Cvičením a posilňovaním
svojho tela odbúravajú stres, pocit úzkosti a napätia. Všetky uvedené aktivity sú
zároveň aj prevenciou pred negatívnymi javmi, eliminujú nevhodné správanie a
agresivitu klientov. Budú sa učiť spolupracovať so študentami, seniormi,
dobrovoľníkmi.
Šikovné ručičky

1 980 €

1 740 €

800 €

9 Motýlik, n.o., Liptovský Mikuláš

DSS Hrabiny Nová Baňa, Nová
10 baňa

Občianske združenie Chrabromil,
11 Kysucké Nové Mesto

12 Nový domov n.o., Prievidza
SPOLU

Žilinský

Banskobystrický

Skorší začiatok - lepší výsledok

Maľovanie podľa čísiel pre
klientov DSS Hrabiny

Nezisková organizácia Motýlik, n.o. úzko spolupracuje s centrom špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytuje starostlivosť deťom a žiakom so
zdravotným znevýhodnením - telesným a mentálnym postihnutím. Centrum čoraz viac
vyhľadávajú aj rodičia so zdravotne postihnutými deťmi v ranom veku (2-5 rokov) .
Cieľom projektu je zriadiť a vybaviť miestnosť určenú na ranu intervenciu detí so
zdravotným postihnutím špeciálnymi pomôckami na intervenciu a stimuláciu v oblasti
komunikácie, motoriky, senzoriky, kognície. V miestnosti prispôsobenej pre nízky vek
detí bude prebiehať diagnostická a intervenčná činnosť detí a zároveň budú
posiľňované rodičovské kompetencie v starostlivosti o postihnuté dieťa.

1 042,30 €

Tento projekt sa zameriava na podporu sociálnych a výtvarných zručností klientov DSS
formou arteterapeutickej techniky - Maľovanie podľa čísiel, ktorého výsledným
produktom sú obrazy klientov DSS s rozličnou tematikou na strane jednej a na strane
druhej - z kvalitatívnej stránky je to rozvoj kreativity, pozitívna podpora socializácie a
integrácie klientov DSS. Výsledné produkty, diela klientov plánujeme po dohode so
SNG v Bratislave, v rámci spolupráce, vystaviť v sekcii, kde vy stavujú diela umelcov so
zdravotným znevýhodnením. Naši klienti budú mať možnosť odprezentovať cez
inovatívnu arteterapeutickú techniku svoju šikovnosť, zručnosť a zároveň navštíviť
kultúrnu inštitúciu SNG v BA - podporiť tak sociálnu integráciu a priblížiť formou
výstavy v SNG širšej verejnosti svet zdravotne znevýhodnených.
2 000 €
Našim projektom chceme zrealizovať vytvorenie knižnice určenú pre ťažko zdravotne
znevýhodnené deti, mladých ľudí, dospelých z občianskeho združenia Chrabromil,
ktoré pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji. Pri vytváraní knižnice chceme využiť
jednu z najvhodnejších terapeutických techník a to aktívne počúvanie alebo čítanie,
ktorá bude pomáhať u našej cieľovej skupiny odbúravať napätie a prejavy agresivity.
Ťažko zdravotne znevýhodnení budú za asistencie dobrovoľníkov občianskeho
združenia Chrabromil aktívne počúvať čítanú literatúru alebo samostatne čítať knihy
podľa svojich schopností a možností. Ďalej budú využívať hranie spoločenských hier na
vytváranie a posilnenie vzájomných vzťahov a vzťahov z dobrovoľníkmi.

Žilinský

Trenčiansky

Chrabromilova knihovňa

Snoezelen miestnosť

2 000 €
Snoezelen terapia je určená pre rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti
relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, komunikácie a kreativity. Cieľom
snoezelen terapie je rozvoj osobnosti detí s mentálnym, viacnásobným postihnutím
prostredníctvom zmyslových podnetov. Pod vedením Snoezelen terapeuta očakávame
rozvoj zmyslov stimulovaných hudbou, svetelnými a zvukovými efektami, vibráciami,
príjemnými vôňami a bazálnou stimuláciou. Miestnosť ponúka celkové upokojenie a
sústredenie sa na auditívne podnety a má vplyv na celkový vývin mentálne
postihnutých detí. Snoezelen miestnosť bude slúžiť 29 klientom s mentálnym a
viacnásobným postuhnutím.

2 000 €
21 387,30 €

