Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 2017
Projekty zamestnancov - podporené projekty 2017
P.č.

Meno
zamestnanca

Názov žiadateľa/
Mesto

Krátka charakteristika predkladaného projektu a príklad aktivít

Luskáčik objavuje
svet techniky

Svet techniky je veľmi zaujímavý, ale pre deti ťažko pochopiteľný. Preto by
sme chceli vytvoriť pre ne možnosti a podmienky na praktické poznávanie a
objavovanie, kde by mohli skúmať,experimentovať pozorovať,zaznamenávať
a hodnotiť. Vo výskumnom centre sa deti naučia merať, vážiť, konštruovať,
technicky myslieť a osvojiť si pravidlá tímovej spolupráce. Vďaka edukačným
pomôckam ako mikroskop a kufrík "Malý výskumník", silomer a hra IQ Puzzle
budú žiaci rozvíjať konštruktívne myslenie. Aktivity budú realizované a j v
rámci olympiády Luskáčik, ktorá bude pre MŠ v okrese Námestovo.

1 000,00 €

Podstatou projektu je naučiť deti prakticky pracovať s rôznymi materiálmi a
pomôckami v rámci technických predmetov, a prepojiť tak teoretické a
praktické vzdelávanie. Projekt zahŕňa nasledovné aktivity - praktická činnosť
na technike, opracovanie materiálov do finálneho výrobku na hodinách
predmetu Technika, praktická činnosť v záujmovom krúžku Dielne v
mimovyučovacom čase,exkurziu do firmy, ktorá sa zaoberá spracovaním
materiálov a workshop pre žiakov, spojený s prezentovaním výrobkov, ktoré
vytvorili počas projektu.

1 000,00 €

1 Tomáš Miakič

ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka,
Zákamenné

2 Milan Petruš

Slovenská rada
rodičovských
združení Rodičovské
združenie pri ZŠ J.
A. Komenského,
Revúca

Technika nás baví

ZŠ Alexandra
Dubčeka,
Martin

Náš projekt je zameraný na výrazné obnovenie technického vybavenia
školských dielní na ZŠ. Dve plne funkčné školské dielne sú vybavené
nástrojmi a zariadením starým vyše 20 rokov. Intenzívnym každodenným
Zruční technici majú vyučovaním sú nástroje značne opotrebované a v rámci projektu plánujeme
budúcnosť
celkovú výmenu technických nástrojov určených k vyučovaniu.

3 Juraj Mikula

4 Pavol Veideinger

5 Juraj Paprčka

6 Pavel Junek

Geodetklub,
Bratislava

Stredná odborná
škola
polytechnická,
Dolný Kubín

Stredná odborná
škola
elektrotechnická,
Učňovská 700/6,
Gbely

7 Lenka Škrabáková ZŠ s MŠ Cerová

8 Ján Gurský

Žiadaná suma
podpory

Názov projektu

999,00 €

Modernizácia
učebne fyziky

Cieľom tohto projektu je oživiť záujem študentov o fyziku, doplnením nových
kreatívnych aktivít na základe revitalizácie učebne fyziky a doplniť ju o nové
modely a meracie súpravy. V prvej etape sa upraví učebňa, vymaľuje sa,
nakúpi sa zariadenie. V druhej etape sa uskutočnia nové lab.práce-tvorba
anaglyfov, práca s optikou,atď. V tretej etape budú študenti tvoriť
myšlienkové mapy, časové osi vývoja jednotlivých vynálezov, postery o
jednotlivých častiach fyziky, spoločenské hry ako je pexeso a domino so
zameraním na fyziku.

1 000,00 €

Ľahšie na cvičisku,
ešte ľahšie na
bojisku

Základným rámcom projektu je inovácia vzdelávania v odbore autoopravár
na základe úzkej previazanosti teoretickej výuky s aplikáciou na praktické
ukážky s využitím nového interaktívneho softvéru s cieľom overenia si
nadobudnutých vedomosti v preberanej problematike. Realizáciou modelu
teoretického inovačného vzdelávania rozvinieme praktickú stránku
teoretickej prípravy na získanie zručností a overenie si nových vedomostí
priamou aktivitou žiakov na vzdelávacom procese aj pri tvorbe
učeb.pomôcky elektroinštalacie osvetlenia s možnosťou jej aktivizácie v
rámci praktického a teoretického vyučovania.

1 000,00 €

Modulárna
skúšobná stanica
industry 4.0

Podstatou projektu je zhotoviť simulačnú stanicu mechatronického systému,
čim bude zabezpečená kvalitnejšia príprava v praktickej oblasti žiakov
študijného odboru mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik. Projekt
bude napomáhať príprave žiakov na vyučovaní odborných predmetov, napr.
programovanie automatizačných zariadení. Na odbor.výcviku budú žiaci
prakticky realizovať jednotlivé časti elektroniky, mechaniky a naučia sa
správne metódy a postupy pre inštaláciu, skúšanie a testovanie jednotlivých
časti s možnosťou odstraňovania porúch.

1 000,00 €

Hry na povolania

Projekt má podporiť edukáciu v rámci témy "Povolania v oblasti
špecializovaných prierezových predmetov" – tzn. technickej, pohybovej,
dopravnej výchove, v ktorých si deti zároveň upevnia vedomosti a zručnosti
aj z profilových predmetov. Realizácia bude bezplatná v ŠKD
prostredníctvom edukačných hier a iných aktivít a za aplikácie inovačných
didaktických pomôcok a prostriedkov (príp. vrátane interaktívnych exkurzií).
Ak chceme využívať aktivizujúce a interaktívne edukačné metódy, je
potrebné zakúpiť inovačné didaktické pomôcky a prostriedky (hry, knihy,
realizovať interaktívne exkurzie). Zážitkovým učením sa v praktickej činnosti hre oboznámia s rôznymi povolaniami, napr. autoopravár, hasič a pod.

1 000,00 €

Projekt je určený pre MŠ, ktorú navštevujú deti s rôznym druhom a stupňom
telesného postihnutia, ktoré trpia obmedzeným množstvom podnetov a
skúseností. Rôznymi edukačnými aktivitami s edukačno-terapeutickými
pomôckami ako digitálnou kamerou s fotoaparátom, mikroskopom a
detektorom kovov, ktoré sú tvarovo prispôsobené deťom s telesným
postihnutím, si deti hravou a názornou formou rozvíjajú vedomosti,
schopnosti a zručnosti, ktoré si ľahšie zapamätajú, keďže ich citovo prežijú, a
tak sa edukačný proces pre ne stáva atraktívnejším a efektívnejším.

1 000,00 €

Občianske
združenie "Pre našu
školu",
Malí "veľkí"
Mokrohájska,
výskumníci
Bratislava

Stredná
priemyselná škola,
Novomeského 5,
Martin

Cieľom projektu je naučiť študentov konštruovať a programovať okrem
stacionárneho aj mobilné roboty. Študenti získajú praktické skúsenosti s
mobilnými robotmi, naučia sa ich programovať, a tak získajú základ k využitiu
praktických zručností a vedomostí, ktoré vyžaduje v súčasnej dobe trh práce.
Využijú možnosti variability zostavovania robotov, a tak budú vedení ku
kreativite pri návrhoch zostavy a programovaní robotov, dostanú možnosť
zúčastniť sa rôznych súťaží technického charakteru nielen robotických ale aj
Žiak a robot v
v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, Zenitu, Technická myšlienka roka a
súčasnosti, istá
práca v budúcnosti podobne.

1 000,00 €

Gymnázium V.
Paulinyho-Tótha,
Martin

3. ročník robotickej súťaže G-robot je určený pre všetky deti vo veku od 1014 rokov, ktoré sa venujú robotike alebo iba začínajú. Súťaž bude prebiehať v
dvoch kategóriách, a to úlohy na súťažnej dráhe a vlastná konštrukcia robota
G-ROBOT,
celoslovenská súťaž na danú tému. Súťaži bude predchádzať 3-mesačná príprava – konštrukcia
dráh, tvorba pravidiel a web stránky s informáciami pre súťažiacich. Cieľ
v robotike pre
žiakov základných súťaže je nadchnúť deti pre robotiku ako i prispieť k zlepšeniu technického
vybavenia škôl.
škôl

996,89 €

Dobudovanie
technickej učebne

Cieľom projektu je technické dovybavenie pracovnej dielne prostredníctvom
nových nástrojov. Vytvorí sa tak ucelený priestor, ktorý sa bude využívať ako
dielňa pre študentov, ktorí budú svoju odbornú prax vykonávať na škole.
Projekt je navrhnutý na vytvorenie zázemia pre študentov, ktorí potom
získajú manuálne zručnosti pri konkrétnych úlohách, ako je maľovanie,
úprava stien, úprava priestorov, práca s drevom a kovom, vytvorenie nových
priestorov, omietanie a pod. Výsledkom budú svojpomocne upravené
priestory školy.

1 000,00 €

Technika v škole

Cieľom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky na výučbu predmetu
Technika v základnej škole, kde si budú mať možnosť rozvíjať svoje pracovné
schopnosti a zručnosti. Projekt zahŕňa vymaľovanie vyčlenených priestorov v
suteréne, opravu starých, dlhodobo nepoužívaných pracovných strojov a
nákup pracovných pomôcok na daný predmet. Žiaci by dielňu využívali nielen
počas výučby predmetu Technika, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Naučili by
sa pracovať s drevom, kovom a inými materiálmi.

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou
Dolné Orešany

Rozšírenie krúžku
Mladý technik do
vyučovania

Z doteraz získaných skúseností a výsledkov s projektom Mladý technik, je
našou prioritou projekt rozvínúť medzi širší okruh žiakov.Prioritným naším
cieľom je prebudiť pozitívny vzťah v technickej oblasti nielen u žiakov
navštevujúcich krúžok, ale aj u ostatných žiakov v rámci vyučovania.
Technicko-edukačné pomôcky sú pre realizáciu aktivít nevyhnutné. Chceme,
aby sa žiaci naučili sami riešiť problémy, samostatne pracovali a v
neposlednom rade chceme u žiakov prebudiť vzťah k vede, technike a
poznaniu.

1 000,00 €

14 Petr Ondrášek

Základná škola,
Kulíškova 8,
Bratislava

V škole sme zriadili priestory na vyučovanie domácich prác ako varenie,
pečenie, šitie a technických zdatností. Všetky aktivity budú zamerané na
praktické činnosti, potrebné v domácnosti. V jednom priestore s technickým
zameraním chceme žiakom poskytnúť moderné spôsoby opracovávania
dreva. Cheli by sme sprostredkovať žiakom výučbu Techniky modernými
technickými zariadeniami. Prostredníctvom zakúpených pomôcok Unimat by
mohli žiaci už v ZŠ vyrábať rôzne výrobky, suveníry a hračky z dreva iným,
Technika moderne a ako klasickým spôsobom pílkou. Môžu si zhotovovať vlastné návrhy na
zaujímavo
základe ktorých vyrobia vlastný výrobok.

1 000,00 €

15 Rastislav Staš

Cieľom projektu je prebudovanie klasickej triedy na fyzikálno-technické
laboratórium. Dôvodom nášho zámeru je vybudovať v škole laboratórium na
zvýšenie kvality vyučovania prírodovedných predmetov a zvýšenie názornosti
vo vyučovacom procese. Predpokladáme, že sa nám podarí zvýšiť záujem
Súkromná základná Fyzikálno-technické žiakov o štúdium na stredných školách technického zamerania.V prípade
škola, Ružomberok laboratórium
získania finančných prostriedkov, budú použité na nákup učebných pomôcok.

Ing. Vladimír
9 Zjavka

10 Dušan Lepiš

11 Ivan Varga

12 Roman Peťko

Ing. Marián
13 Hodulík

16 Juraj Kamenský

17 Štefan Szalay

Geodetklub,
Bratislava

Základná škola s
materskou školou
Vištuk

968,88 €

ZŠ s MŠ,
Remeslo má zlaté
Diviaky nad Nitricou dno

Projekt je zameraný na zdôraznenie významu porekadla uvedeného v názve,
využitie poznatkov a vedomostí z technickej výchovy pre zhotovenie hračiek
pre budúcich prváčikov, vzájomná spolupráca žiakov z rôznych ročníkov,
návšteva ateliéru akademického sochára, remeselníka,materskej školy.
Elektronické spracovanie projektu a jeho publicita. Projekt posilňuje vzťah k
odbornému vzdelávaniu. Žiaci sa naučia pracovať s hlavnými druhmi
nástrojov ručného spracovania a čítať technické výkresy.

1 000,00 €

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és Óvoda
Vlčany
Škola varenia

Projekt "Škola varenia" vznikol s cieľom podporovať kultúru plnohodnotného
stravovania a zdravého života školskej spoločnosti. Prostredníctvom
organizovania kurzov varenia a workshopov venovaných zdravej a vyváženej
strave, ktoré sú zamerané na osvetu, vzdelávanie a integráciu. Chceme
organizovať hravé a kreatívne kurzy. Na realizovanie kurzov varenia
potrebujeme vybudovať kuchynku.

1 000,00 €

Malá Technická
olympiáda

Podstatou projektu je zakúpenie technických hračiek z oblastiky robotiky,
mechaniky a statiky. Tieto technické hračky by boli použité v "Malej
Technickej olympiáde". Žiaci by súťažili v konštrukcii robotov, zostavovaní
projektov z oblasti mechaniky a statiky. Technické hračky by žiaci používali
nielen v rámci krúžkovej činnosti, ale aj v rámci predmetov - matematika,
technika, fyzika. Pripravili by sme pracovné listy s návodmi k využitiu
technických hračiek vo výučbe. Zorganizovali by sme školské, okresné a
regionálne kolo Malej Technickej olympiády.

1 000,00 €

Dobrovoľné
hasičstvo vzdelávanie detí a
mládeže

Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti požiarnej ochrany, ochrany životného
prostredia, ochrany života a majetku, dopravnej a zdravotnej prípravy.
Aktívna práca s deti pre zabezpečenie požiarnej ochrany, zdravotnej prípravy,
ako aj výchova mladej generácie k zodpovednosti. Organizovanie detí je
základným prvkom k zabráneniu vzniku patologických javov v spoločnosti.

1 000,00 €

20 Ľubomír Tomka

Turčianske šachové
centrum,
ŠACH SPÁJA
Martin
GENERÁCIE

Cieľom projektu je rozšíriť krúžkovú činnosť v šachu ako vynikajúceho
edukačno-výchovného prostriedku a zmierniť nedostatok šachovo zdatných
vedúcich krúžkov. Tento problém chceme riešiť cestou vzdelania stále
aktívne hrajúcich seniorov-dôchodcov, ktorí majú k deťom starootcovský
vzťah a bohaté šachové skúsenosti a aj viac času na trénerskú činnosť.
Druhou časťou projektu je organizovanie spoločných turnajov pre deti a
seniorov na dokazovanie pragmatických schopností detí v uplatňovaní
teoretických vedomostí v praxi.

1 000,00 €

21 Martin Urminský

Projektom chceme naučiť deti základným pravidlám bezpečnosti na cestách
a budeme pritom využívať areál materskej školy, na ktorý umiestnime prvky
dopravného ihriska. Tento priestor bude veľkým prínosom pre deti našej
Občianske
materskej školy, pretože by si všetko, čo sa učíme v triede, mohli vyskúšať
združenie Vrškárik, Vždy sa pozri vľavo, sami v praxi. Využijú pritom z projektu zakúpené bicykle, kolobežky,
Modra
vpravo
odrážadlá, prilby, semafory a reflexné vesty.

925,00 €

18 Michal Pavlák

19 Paška Ľuboš

Základná škola s
materskou školou
Rabčice

Dobrovoľný
hasičský zbor
Rastislavice

DIVÍNSKY BOYARD

Projekt nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky súťaže a prináša inovatívnu
formu vzdelávania v oblasti predchádzania rôznym druhom kriminality detí v
predpubertálnom veku (majetková, drogová, počítačová kriminalita,
imigrácia a obchodovanie s ľuďmi, základné ľudské práva). Ide o spojenie
pohybovej súťaže v prírode, prekonávaní prekážok na trase, získavaní bodov
za vedomosti v kvízoch, či športové úlohy. Súčasťou projektu je aj
prezentácia činností záchranných a bezpečnostných zložiek (polícia, hasiči,
zdravotníci, colníci) a v tomto roku plánujeme rozšíriť svoje pôsobenie i o
vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy, čo bude doplnením k téme ako sa
zachovať pri dopravnej nehode.

1 000,00 €

Dopravné ihrisko Dopraváčik

Projekt Dopraváčik umožní deťom MŠ uplatňovať vedomosti získané o
doprave, dopravných situáciách v praxi, znalosť dopravných značiek a tým aj
zvýši bezpečnosť detí ako účastníkov v reálnej cestnej premávke. Dopraváčik
rozvíja aktívny pohyb, a tým aj pohybovú aktívnosť detí predškolského veku,
prostredníctvom obnovy dopravného ihriska na školskom dvore MŠ.

1 000,00 €

Cyklokoalícia,
Bratislava

Deň detí na dvoch
kolesách

Projekt sa zameriava na najmladšiu generáciu Bratislavčanov, pričom hravou
formou deťom približuje bicyklovanie ako dopravný i voľnočasový
prostriedok. V projekte sú pripravované aktivity ako workshop pre deti a ich
rodičov o údržbe bicyklov, súťaže s bicyklovou tematikou a cyklocenami,
možnosť vyskúšania kargobicyklov rodičmi, výroba vlastných ekologických
plátenných tašiek a možnosť jazdy na netypických bicykloch s asistenciou.

950,00 €

OZ rodičovské
združenie pri ZŠ
kpt. J. Nálepku v
Stupave

Pomocou projektu by sme radi podporili vzdelávanie v dopravnej výchove na
základnej škole. Žiaci sa teoreticky zoznámia s pravidlami cestnej premávky
počas vyučovacích hodín prvouky a vlastivedy. Následne sa budú aktívne a
prakticky učiť pomocou zážitku priamo v exteriérových priestoroch školy na
kolobežkách. Výučba bude prebiehať pod supervíziou odborníkov (mestská
polícia). Žiaci tak pochopia dôležitosť funkcie dopravy ako riadeného
ŠKOLSKÉ
DOPRAVNÉ IHRISKO systému.

1 000,00 €

26 Gabriel Pažitný

Združenie rodičov
pri Materskej škole,
Bobrovec
Dopraváčik

Projektom Dopraváčik podporíme vzdelávanie detí materskej školy v oblasti
dopravnej výchovy. Za finančné prostriedky nakúpime dopravné prostriedky
a didaktické pomôcky, prostredníctvom ktorých zažijú deti veľa zábavy a
získajú hravou formou vedomosti a zručnosti potrebné k prevencii
dopravných nehôd spôsobených deťmi. V teoretickej rovine sa deti
oboznámia s dopravnými značkami a pravidlami cestnej premávky. Na
dopravnom ihrisku teoretické vedomosti zúžitkujú spolu s praktickými
skúsenosťami, ktoré uplatnia v živote.

1 000,00 €

27 Tomáš Šesták

Projekt je zameraný na rozvíjanie spôsobilostí detí v oblasti dopravnej
výchovy prostredníctvom interaktívneho spôsobu výučby. Aktívnym
zapájaním detí do vzdelávacieho procesu si budú zvyšovať povedomie o
Rodičovské
pravidlách cestnej premávky, čo prispeje k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti.
združenie pri
Materskej škole J. Učíme sa o doprave Pomocou projektu sa zlepšia podmienky vzdelávania detí v oblasti dopravnej
výchovy aj v iných oblastiach pri práci s interaktívnou tabuľou.
Matušku, Prievidza s Volkswagenom

960,00 €

22 Ing. Dušan Graca

Ing. Jaroslav
23 Nikodém

24 Tomáš Vlahy

Ing. Martina
25 Csordáš Švecová

Občianske
združenie JASIV,
Divín

Združenie rodičov
Materskej školy
Gorazdova,
Bratislava

28 Martin Kodaj

29 Štefan Berky

30 Róbert Važan

Ivan
31 Puschenreiter

32 Martin Chovanec

33 Gabriel Ozogány

34 Jozef Majer

35 Jozef Majer

Ing. Lucia
36 Otrubová

37 Martin Bittner

RZ pri Materskej
škole, Plickova 16,
Bratislava

Základná škola,
Bátovce

Obec Dražkovce

Základná škola s
materskou školou,
Dolný Kubín

Občianske
združenie
Brestovanské
FajnCentrum,
Brestovany

Mesto Šamorín
(Základná škola
Šamorín-Mliečno)

ZŠ s MŠ Cerová

Materská škola,
Častkov 96,
zriaďovateľ Obec
Častkov

Projekt je zameraný na osvojovanie si návykov v oblasti dopravnej výchovy,
či už v pozícií chodcov, cyklistov, alebo vodičov. Našim cieľom je zapojiť
dopravnú výchovu do každodennej činnosti v našej škôlke, aby sa deti
dozvedeli z dopravnej výchovy čo najviac, a aby bezpečne zvládali v
budúcnosti reálne dopravné situácie, napríklad aj besedou s policajtami,
červená, oranžová, prácou s interaktívnou tabuľou a inými aktivitami s dopravnou
zelená - už viem, čo tematikou.Podstatou projektu je zabezpečenie dvoch semafórov, ktoré budú
riadiť dopravu na našom dopravnom ihrisku Plickáčik.
to znamená!

Tábor na kolesách

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí so sociálne slabších a
rómskych rodín o bezpečnosti na cestách,či už ako chodci alebo cyklisti.
Cieľom je počas piatich dní letného tábora a interaktívnych aktivít, besied a
pomôcok vytvoriť deťom podnetné prostredie pre získavanie poznatkov jazdy
na bicykli a doprave, bezpečného správania sa v rôznych dopravných
situáciách a naučit deti udržbu a opravu bicyklov. Počas tábora si deti
zábavnou a hravou formou nacvičia rôzne modelové situácie, ktoré si
vyskéšajú v praxi priamo na cestách.

1 000,00 €

Začíname s
dopravnou
výchovou

Chceme začať využívať novovybudované asfaltové dopravné ihrisko v areáli
MŠ a zakúpením detských dopravných prostriedkov a prilieb naštartovať
dopravnú výchovu v reálnych situáciach a pomôcť deťom osvojiť si špeciálne
pohybové zručnosti pri aktivitách s detskými dopravnými prostriedkami.
Každodenné využívanie dopravného ihriska v rámci pobytu von aktívnym
zážitkovým učením,kedy budeme plniť vzdelávacie ciele z dopravnej výchovy.

1 000,00 €

"Labyrint dopravy"

Projekt je zameraný na ochranu zdravia v oblasti dopravnej výchovy,
pripravenosť detí na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej
premávke.Týmto projektom chceme obnoviť dopravné ihrisko, jeho
čiarovanie, nakúpiť dopravné edukačné pomôcky k lepšej výučbe dopravnej
výchovy. Do aktivít chceme zapojiť aj ďalšie komunity: beseda a výučba na
dopravnom ihrisku s členom mestskej polície, spolupráca so starými rodičmi,
aktivity so žiakmi ZŠ, spolupráca so zdravotnou sestrou.

998,00 €

Bezpečne do cieľa

Podstatou projektu je oboznámiť deti v predškolskom veku s dopravnými
značkami, naučiť deti bezpečne sa správať v cestnej premávke ako chodec,
kolobežkár, resp. simuláciou vodiča na odrážadle. V edukačnom procese v
triedach skôlky budeme spoznávať dopravné značky pomocou pexesa,
naučíme sa ich kresliť a poskladať z papiera. V exteriéri deti chceme
motivovať akciou "Urob si vodičák", kde dieťa pri bezchybnom prejdení
dopravného ihriska v roli chodec, kolobežkár, vodič odrážadla dostane detský
vodičský preukaz. Za týmto účel by sme chceli zakúpiť prenosné dopravné
ihrisko, odrážadlá, kolobežky a reflexné vesty.

1 000,00 €

Ako bezpečne bez
auta do školy

Ako prvotný cieľ tohto projektu, by sme chceli zaviesť do vzdelávania našich
žiakov dopravnú výchovu s dôrazom na praktické, zážitkové učenie a
kvalifikovaný prístup. Používaním šliapacích pedálkár, bicyklov a kolobežiek
šetríme životné prostredie a podporujeme aktívny a zdravý životný štýl detí.
V rámci celého areálu by sme vytvorili malé mestečko, s dopravnými
značeniami a realizovať pre našich žiakov kurzy dopravnej výchovy, aby sa
deti naučili po cestách a chodníkoch bezpečne premávať a prechádzať.

1 000,00 €

Hurá, dopravné
ihrisko!

Projekt je zameraný na dobudovanie dopravného ihriska. Výrazná
rekonštrukcia začala v minulom školskom roku. Dotvorením ihriska a
dokúpením didaktických prostriedkov, chceme pomocou zážitkového učenia
prehĺbiť znalosti a skúsenosti detí v dopravnej výchove. Aby ihrisko spĺňalo
súčasné výchovno-vzdelávacie, je potrebné jeho dobudovanie. Zároveň
nákupom kolobežiek chceme zabezpečiť, aby sa aj deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia mohli aktívne zapájať do mimovyučovacích
aktivít z tejto oblasti.

1 000,00 €

Interaktívne s
dopravou

Základným cieľom projektu je pomocou hier na interaktívnej tabuly učiť deti
základom dopravnej výchovy. Deti sa zoznámia s dopravnými značkami,
semafórom a križovatkami. Naučia sa dôležité poznatky o doprave, aby
vedeli ako sa majú správať v meste, na prechode pre chodcov, ako cyklisti a
ako chodci. Poskytne im teoretický základ pre bezpečné správanie na ceste.
Zakúpením interaktívnej tabule a licencie "Dopravná výchova", podporíme
vyučovací proces.

1 000,00 €

Cieľom tohoto projektu je priblížiť súčasnej mládeži východoslovenské
kruhové verbunkové tance. Verbunk bol mužským tancom, kde muži
dokazovali svoju silu stať sa súčasťou vojska. Hudobný podklad k
verbunkovým tancom vo všeobecnosti tvorili tanečné piesne a melódie v
podaní inštrumentálnej hudby, ktoré nesú výrazné znaky novouhorskej
hudobnej kultúry. Dôležitou súčasťou verbunkového tanca sú kroje, ktoré by
sme chceli pomocou tohto projektu zabezpečiť.

1 000,00 €

Hlavným cieľom projektu je sprostredkovanie pobytu detí v prírode,
uvoľnenie stresu po školskom roku, obohatenie vedomostí a spoznávanie
kultúrno-prírodného dedičstva v Malých Karpatoch formou hravého a
nenúteného vzdelávania. Pobytový tábor organizuje OZ Hlas nádeje
prostredníctvom dobrovoľníkov a je určený pre deti od 5 do 10 rokov počas
Pobytový tábor
letných prázdnin od 8. - 12. augusta 2017 na chate Zoška v Malých
Nádej - chata Zoška Karpatoch.

1 000,00 €

PRO TECHNIK STU,
Bratislava
Verbovačka

Občianske
združenie Hlas
nádeje, Bratislava

1 000,00 €

38 Alexander Trnka

39 Boris Sovák

Občianske zduženie
Tanečné kurzy ST,
Liptovská Štiavnica Basta fidli

Občianske
združenie Škôlka
Jankolova,
Bratislava

Prostredníctvom realizácie projektu dostanú deti, mládež i dospelí priestor
pre vzdelávanie v tanečnom umení ako atraktívnej formy pohybovej aktivity.
Prostredníctvom tanca sa naučia právne držanie tela, dýchanie a naučia sa aj
tradičné tanečné prvky. V našich priestoroch môžu rodiny s deťmi stráviť
spoločné chvíle, upevňovať medziľudské vzťahy a hlavne spájať generácie.
Projekt je zameraný aj na odborné semináre kde cieľová skupina dostane
kvalifikované informácie o zdravom životnom štýle, ktorý sa naučia prakticky
využívať v bežnom živote.

Prostredníctvom kamarátky Betky Alfabetky budú deti MŠ vťahované do
športových aktivít, pričom si vyskúšajú nielen rôzne typy športov, ale
oboznámia sa aj s pravidlami hier a postupne si zdokonalia pohybové ako aj
interpersonálne kompetencie. Zabezpečením rôznorodého športového
Poď sa hýbať
náčinia dosiahneme ďalšie prehĺbenie vzťahu detí k pohybu a športu,
kamarát, budeme sa rozvinieme individuálne pohybové schopnosti, podporíme prirodzenú
spolu hrať
súťaživosť a rešpektovanie pravidiel.

1 000,00 €

1 000,00 €

Bezpečné ihrisko šťastné deti

Týmto projektom by sme chceli zabezpečiť maximálnu bezpečnosť
pohybových hier detí položením bezpečného gumového povrchu pod
preliezačku na školskom dvore, ktorý by predchádzal úrazom spôsobeným
pádom či tvrdým dopadom z hracieho prvku. Rôznorodá pohybová činnosť
sprevádza deti predškolského veku po celý deň bez rozdielu, či sa jedná o
organizovanú alebo spontánnu činnosť. Smeruje k uspokojeniu prirodzenej
potreby a k zlepšeniu koordinácie pohybov v súčinnosti s ich zdravým
psychosomatickým vývojom.

1 000,00 €

Deň pohybu

Podstata projektu spočíva v 5 až 6 hodinovej akcií, ktorá bude zameraná na
poskytnutie informácií o možnosti precvičovania a posilňovania
problémových partií nielen vo fitnes centrách, ale aj individuálne v domácom
prostredí. Na tejto akcií budú predvádzané nielen ukážky fitnes kurzov, ale aj
ukážky pre záujemcov tanečných kurzov. Účastníkom projektu budú voľne
prístupné edukačné materiály s možnosťou krátkej konzultácie s lektorom
fitnes kurzov.

1 000,00 €

Podpora ŠK
spolupracujúcom na
znovunavrátení
mladých
nemocných
úspešných
športovcov do
aktívneho
športového života

Cieľom tohto projektu je podpora športového klubu, ktorý vychováva
majstrov SR a rovnako aktívne pomáha pri návrate fyzického a psychickeho
zdravia úspešných športovcov, ktorí náhle ochoreli a stratili možnosť a
schopnosť reprezentovať Slovensko cez športový klub. Cieľom projektu je
prekonať fyzické a psychické problémy športovcov a navrátiť ich naspäť do
sveta športu.

1 000,00 €

Deti v pohybe

V našom Detskom centre Pohodička chceme vybudovať modernú detskú
posilovňu, a tým chceme skvalitniť základné motorické a kognitívne
kompetencie nevyhnutné pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu
detí pri športovaní. Široký výber pomôcok, vysoká kvalita výrobkov a farebný
dizajn spôsobia, že deti budú vykonávať pohybové aktivity s radosťou a
nadšením.

986,50 €

Hraví a zdraví

Cieľom projektu je pomocou hravých aktivít na odrážadlách a kolobežkách
pomáhať rozvíjať pohybové zručnosti (najmä rovnováhu) detí vo vonkajškom
a pomocou cvičebných rehabilitačných pomôcok vo vnútornom prostredí, a
tak ich viesť k pohybu a zdravému životnému štýlu.

1 000,00 €

Podstatou projektu je vytvorenie príležitosti na rozvoj pohybových zručností,
ktoré sú dôležitou súčasťou zdravého vývoja dieťaťa. Aktivity na posilnenie
psychomotorického vývoja dieťaťa zahŕňajú predovšetkým rovnovážne
cvičenia na molitanových zostavách, ktoré sa skladajú z rôznych
Súkromná materská
geometrických útvarov - kvádre, schody, šikmá rovina, čím si deti spevnia
škola Česká 10,
45 Zuzana Slezáková Bratislava
Pohybom k zdraviu všetky svalové skupiny a predchádzajú tak ortopedickým problémom.

998,80 €

Zábavno-náučný program Festivalový náučný chodník Hory a Mesto 2017 je
určený žiakom a študentom bratislavských škôl. Hlavným cieľom je
motivovať deti a mládež k rôznym pohybovým aktivitám v prírode a v
mestskom prostredí, formou krátkych filmov s outdoorovou tématikou a
formou možnosti si vyskúšať netradičné druhy športov ako lezenie na umelej
stene, na lanových prekážkach, slack line, šprint na bicykli a zároveň budovať
zodpovedný prístup k svojmu prostrediu na rôznych stanovištiach. Úmyslom
Festivalový náučný podujatia je poskytnúť deťom a mládeži motiváciu a podnety k využitiu
voľného času, inšpirovať ich a tiež vzdelávať v environmentálnej oblasti
chodník Hory a
hravou formou.
mesto 2017

1 000,00 €

V rámci našich priestorov máme k dispozícii dvorček, ktorý je nedostatočne
zariadený pre pobyt detí. Našou snahou je urobiť z neho atraktívny priestor
pre kvalitné a zmysluplné aktivity detí v exteriéri, pričom by sme chceli
postaviť senzomotorický chodníček, vytvoriť prekážkovú dráhu, založiť
Zmysluplné aktivity bylinkovú záhradu, urobiť deťom záhradné sedenie a na betónovom
pre pobyt detí
chodníku urobiť dopravné značenie, aby si detičky osvojovali základné
vonku
pravidlá cestnej premávky.

1 000,00 €

Rodičovské
združenie pri MŠ,
40 Mariana Šefčíková Malacky

PEGAFUN DANCE
41 Zuzana Szalayová GROUP, Martin

42 Milos Salay

Atletický klub
Maraton Nitra

43 Peter Deák

Detské centrum
Pohodička,
Bratislava

44 Marcel Hudeček

Spoločenstvo
kresťanov
Christiana,
Bratislava

46 Juraj Sidor

Občianske
združenie Hory a
mesto, Bratislava

Lozorňáček Centrum detí a
47 Richard Kuchynka rodiny, Lozorno

48 Ing. Jozef Sekáč

Občianske
združenie
BÚRAŇÁČIK pri MŠ, ,,Búraňáčik v
Borský Mikuláš
pohybe"

49 Slavomír Polaštík CFK Pezinok-Cajla

50 Rastislav Kupšo

Centrum voľného
času Turzovka

51 Matej Jankal

ZŠ J. A.
Komenského,
Revúca

52 Martin Novota

53 Tomáš Sevecsek

Malí futbalisti

V rámci realizácie tanečného krúžku chceme realizovať pravidlené 2
hodinové stretnutia každý týždeň pre deti do 6 rokov. Na krúžku deti budú
Tanečno pohybový tancovať a pohybovať sa nielen na riekanky, ale naučíme sa krásu kysuckého
krúžok - Tanečné
folklóru, rôzne hudby a tance zo sveta napr. tango, africké tance a budeme
nôžky
používať hudobné inštrumentálne nástroje aj si ich vyrábať.
Projekt je zameraný na pohybovú prípravu detí vo veku 9 -15 rokov a jeho
podstatou je rozvoj pohybových schopností, pohybových zručností, zlepšenie
techniky a regenerácia členov atletického oddielu pri našej škole na základe
zakúpenia rôzneho materiálno-technického vybavenia na trénovanie a
Atletika pre radosť zorganizovania športovej olympiády pre deti.

1 000,00 €

Zóna pohybu

Podstatou projektu je školský dvor MŠ doplniť o nové prvky rozvíjajúce
pohybovú aktivitu detí a sprístupniť ho nielen deťom navštevujúcim MŠ, ale
všetkým deťom v obci. Chceme vytvoriť prostredie, kde by sa umožnil rozvoj
pohybových zručností a následne oddych a relax po pohybe, ktorý je u detí
predškolského veku veľmi dôležitý. Takto chceme prispieť k zdravému a
bezpečnému pohybu detí na čerstvom vzduchu doplnením priestoru o prvky.

55 Radoslav Pidanič

57 Peter Mihalač

58 Róbert Strápek

Materská škola,
Nemšová

1 000,00 €

Športový tábor pre
mládež

Hlavným zámerom projektu je premeniť málo využívanú časť areálu
materskej školy na prírodné ihrisko, ktorého podstatu bude tvoriť kopec z
hliny s tunelom, šmýkačkou a balančnými schodíkmi s lanom. Pri aktivitách
na tomto ihrisku si budú deti rozvíjať svoje pohybové schopnosti a zručnosti koordináciu, silu, vytrvalosť a pod. Okrem toho sa budú posilňovať aj ich
vôľové vlastnosti a sociálne kompetencie (napr. odvaha, vzájomná
Materská škola,
spolupráca, ohľaduplnosť). Vytvorením prírodného ihriska by sme poskytli
Kukučínova 2544/7,
priestor na rozvoj zmysluplného trávenia voľného času a športových
Snina
Na zábavnom vŕšku schopností pre deti MŠ i blízkeho okolia.

Rodičovské
združenie pri
materskej škole,
Prievidza

1 000,00 €

Cieľom projektu je zorganizovať už 4-krát letný tábor pre mládež. Vzhľadom
na neustále stúpajuci dopyt na náš tábor (vlani 80 detí) je potrebné aby sme
mohli dokúpiť pomôcky k aktivitám. Podstatou táboru je to, aby sme naučili
deti na správny životný štýl a aby boli viac v pohybe. Pripravíme pre nich
rôzne prednášky a ukážky zdravého životného štýlu.

54 Richard Sčepka

Atletický klub
Bojničky

1 000,00 €

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou
Plavecký Peter

56 Ján Cvíčela

999,50 €

Cieľom projektu je materiálové vybavenie priestorov pre realizáciu
pohybových aktivít zameraných na prevenciu porúch pohybového aparátu.
Jedným z cvičení je SM systém, čo je to súbor cvikov umožňujúci uvoľniť
blokovanú chrbticu a vyrovnáva chrbticu. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri
diagnózach ako sú hernia disku, vyskočená platnička, skolióza, nešpecifické
bolesti chrbta. JeOkrem pomoci pri liečbe poškodených platničiek, sa smsystém úspešne využíva aj na prevenciu a liečbu bolestí kĺbov a „plochých“
nôh, resp. nesprávnej klenby nôh. Je určený pre všetky vekové skupiny od
detí po seniorov.

Občianske
Stretneme sa v
združenie DOMČEK DOMČEKU Z ("Z"
Z, Bratislava
ako zdravie)

Gézengúz, Vrakúň

Finančná podpora projektu pomôže spestriť ponuku jednotlivých športových
stanovišť Detskej olympiády realizovanej pri príležitosti MDD pre deti a
rodičov našej obce. Zakúpenie športových a gymnastických pomôcok
súčasne prispeje k rozžíreniu ponuky voľnočasových športových podujatí o
hudobno-pohybové aktivíty pre deti a rodičov (Jarný kilometer - prekážkový
beh, Zimná olympiáda - slalom v sánkovaní, Roztancujme jeseň - Šmolko
olympiáda).
Cielom projektu je zabezpečiť materiálne a technické vybavenie futbalového
tímu športovými pomôckami a futbalovým oblečením. Prostredníctvom
kvalitných a funkčných tréningových pomôcok zabezpečím efektívne a
rôznorodé trénovanie detí.Cielom je radosť detí z pohybu, udržanie a
prilákanie ďalších detí na futbalové ihrisko.

Projektom chceme prilákať ku pravidelnému športovaniu čo najviac detí a
vytvoriť u nich kladný vzťah k pohybovej aktivite.Tie deti, ktoré už športujú v
našom klube trénujú 2 x do týždňa a niekoľkokrát do roka sa zúčastňujú
pretekov v rámci Slovenska. Podmienky im chceme zlepšiť zakúpením
Športom ku zdraviu potrebnej športovej výbavy a účasťou na súťaži Európske hry detí.

955,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Rozprávková
telocvičňa

Projekt je zameraný na rozvoj a skvalitňovanie pohybových schopností detí
predškolského veku počas celého školského roku. V rámci projektu
plánujeme zrevitalizovať priestory bývalej kočikárne na telocvičňu, v ktorej
vytvoríme priestor na zvýšenie pohybovej aktivity u detí a tým aj realizáciu
aktivít v rámci Národného programu boja proti obezite. Priestory plánujeme
za pomoci rodičov vymaľovať, podlahu pokryť súvislým kobercom, vybaviť
telocvičňu telovýchovným náradím a náčiním. Na výzdobe stien telocvične sa
budú podieľať aj samotné deti.

1 000,00 €

Detská horská
cyklodráha

Plánom projektu je vybudovať deťom detskú horskú cyklodráhu v areáli
materskej školy s bezpečnou cyklotrasou, so zeleňou a prírodnými
prekážkami, lavičkami, a pod., zabezpečiť športové potreby ak odetské
horské bicykle, cyklistické prilby a chrániče. Deti dostanú príležitosť aktívne
športovať, zdokonaľovať si techniku bicyklovania, tráviť aktívnym pohybom
voľný čas, naučia sa dbať o vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných a vnímať v
priamom kontakte prírodné prostredie.

1 000,00 €

59 Pavol Hošo

60 Ivan Kiliany

Martina
61 Verčimáková

Aj sídliskové deti
FCL Devínska Nová majú tímového
Ves, Bratislava
ducha

Futbalový klub dáva deťom z Devínskej Novej Vsi a okolia možnosť aktívne a
organizovane tráviť voľný čas a zároveň zlepšovať svoju fyzickú kondíciu
neopomínajúc možnosť chytiť prvé základy tímovej spolupráce. Motivované
deti prenášajú nadobudnuté vedomosti do bežného života, sú
zodpovednejšie, vedia si navzájom pomáhať a vďaka pravidelnému pohybu
počas tréningov dvakrát týždenne si osvoja zdravý štýl života. Cieľom
projektu je zabezpečiť športové pomôcky potrebné na tréningovú prípravu.

1 000,00 €

Občianske
združenie
Brestovanské
FajnCentrum,
Brestovany

Zacvičme si v
prírode

Podstatou projektu je motivovať deti k športu a k pobytu v prírode zriadením
telocvične v školskom parku s rôznymi športovými pomôckami. Zlepší sa tak
fyzická kondícia, motorika a koordinácia pohybu, cvičením si deti posilnia
celotelové svalstvo, hlavne upevnia chrbtové svalstvo, čím predchádzajú
bolesti chrbtice. Cvičebné prvky budú využívané na hodinách TV a v
popoludňajších hodinách pri aktivitách v školskom klube. Brigádou
dobrovoľníkov, rodičov a detí zo ZŠ vyčistíme priestor od buriny, vyrovnáme
terén, kde budú osadené cvičebné prvky.

1 000,00 €

Materská škola
Remeniny

Cieľom nášho projektu je podporiť pohybovú výchovu a zmysluplné využitie
voľného času v našej Materskej škole v obci Remeniny úpravou okolia a
doplnením o motivačné pohybové prvky. Tento projekt bude prínosom pre
deti v predškolskom veku v rôznych oblastiach ako napríklad: kladný vzťah k
pobytu vonku, orientácia v teréne, rozvíjanie športových činností, zvyšovanie
Hraním k šikovnosti zdatnosti a otužilosti voči chorobám.

680,00 €

Nákupom pomôcok pre pohybovú činnosť chceme precvičovať rovnováhu,
koordináciu, odhad vzdialenosti, obratnosť. Chceme podporovať u detí rozvoj
hybnosti celého tela (hrubej motoriky) a hybnosti ruky (jemnej motoriky),
ktoré sa v určitom veku stávajú východiskovým bodom pre rozvoj reči a
celkovej osobnosti dieťaťa. Klenbu nohy podporujeme striedaním rôznych
povrchov, po ktorých deti chodia naboso, podporuje sa hmatové vnímanie,
Benjamin v pohybe posilňuje sa svalstvo a šľachy na chodidlách.

996,33 €

Zámerom projektu je podpora rozvoja baseballu v Trnave a presadenie
baseballu do povedomia detí a mládeže. Zorganizujeme na ihrisku dni
otvorených dverí pre verejnosť, ktorá bude mať možnosť vyskúšať si základné
baseballové techniky - pálenie, hádzanie, chytanie. Časť projektu bude
venovaná spoločným turnajom detí a rodičov. Realizáciou projektu
očakávame zmysluplné využívanie voľného času a zlepšenie športového
Baseballový klub
Príď medzi nás vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí. Časť projektu je venovaná výstavbe
Angels
Trnava vyskúšaj si baseball nového baseballového areálu pre mládež.

1 000,00 €

Súťaž floorbalových družstiev v rámci školy, slúži ako príprava na floorbalové
turnaje v rámci okresu, kraja, SR. Žiaci prejavujú obrovský záujem o tento typ
športu. Uvedomujeme si, že každá pohybová aktivita u dnešnej mládeže je
dôležitým prvkom pri napĺňaní zdravého životného štýlu. Škola nedisponuje
takým materiálnym vybavením, aby pokryla potreby všetkých záujemcov o
tento šport, preto by sme chceli z finančného príspevku dokúpiť záklandé
vybavenie pre deti. Nie každý zo žiakov školy popri iných výdavkoch, ktoré
Školská Floorbalová potrebuje ku štúdiu, si môže zakúpiť i floorbalový výstroj, aj napriek záujmu o
liga žiakov
tento šport.

1 000,00 €

Technické
vybavenie
tanečného štúdia
District Dance

Dodatočné technické zabezpečenie tanečného štúdia District Dance pomôže
zlepšiť výučbu pohybových aktivít detí a mládeže, pričom sa zvýši úroveň
procesu výučby. Technické vybavenie pomôže pri lekciách základov
gymnastiky, akrobacie, rytmickej a tanečnej zdatnosti členov tanečného
klubu District Dance.

1 000,00 €

Združenie Kobylka
Bratislava

Uchovajme naše
kultúrne dedičstvo

Podstatou projektu je získať finančnú pomoc na realizáciu sústredenia DFS
Kobylka, ktoré nám umožňuje 3-dňovú intenzívnu a systematickú prácu s
deťmi, ktorá na nácvikoch počas roku nie je možná. Deti sa zdokonalia v
tanci, speve a hraní na hudobných nástrojoch. Máme možnosť lepšieho
prepojenia tanečnej, hudobnej a speváckej zložky, ale zároveň môžeme i
individuálne pracovať. Deti sa učia nový repertoár, choreografie a piesne zo
slovenských a zahraničných regiónov. Súbor sa snaží i o interpretáciu folklóru
z oblasti DNV, ktorá je etnograficky príbuzná s oblasťou Burgerlandu.

1 000,00 €

Základná škola
Jerguša Ferka,
Košúty

Zámerom je pretvorenie školského dvora na športovo - rozprávkovú zónu. ZŠ
nevlastní telocvičňu, jedna časť šk. dvora je určená na športové činnosti.
Trávnik je poškodený, deti cvičia v prašnom prostredí. Plochu je potrebné
zveľadiť vysadením trávnika a pomocou živého plota vytvoríme uzavreté,
estetické a hlavne bezpečné prostredie pre deti. Tu by sme osadili
Exteriérová
basketbalový kôš, trampolínu, bránky, boxovací vak, lavičky na cvičenie, laná
telocvičňa alebo
slúžiace na športové účely. V druhej časti vytvoríme rozprávkové miesto pre
športovo zážitok, učenie a relax. Vybudujeme medovníkovú chalúpku, pocitový
rozprávkový školský chodník, ohnisko 12 mesiačikov, vysadíme záhradku babky bylinkárky,
dvor
ovocné kríky a kvety pre Červenú čiapočku...

1 000,00 €

Škôlka Benjamin
62 Zuzana Maťašová Limbach

63 Rastislav Bročko

Gymnázium Janka
64 Mária Váczlavová Matúšku, Galanta

Vojtech
65 Čerňanský

Mgr. Danka
66 Hrabovská

67 Zoltán Ivančík

Občianske
združenie District
Dance, Bratislava

Ing. Lucia
Mažoretkový súbor Merci - tancujeme
68 Kňazeová Beňová Merci, Záhorská Ves zo srdca

69 Peter Gedeon

70 Jozef Študenc

Ing. Henrieta
71 Ropjaková

72 Dávid Szabó

73 Martin Špaček

Základná škola
Záhorská Ves,
Bratislava

Základná škola s
materskou školou
Angely Merici,
Trnava

Mesto Bardejov

Materská škola
Snina

Občianske
združenie VKP
Bratislava

Realizácia projektu pomôže uľahčiť obstaranie základného materiálového
vybavenia pre deti, čo pre súbor predstavuje plynulejšie pokračovanie v
šesťročnej práci s deťmi. Tanečné choreografie sú založené na cvičení s
twirlingovou paličkou a PomPomami, do ktorého sú zakomponované prvky
gymnastiky a baletu. Výsledkom je rozvoj hrubej motoriky detí. Hudobnotanečným charakterom je mažoretkový šport atraktívny, predstavuje deťom
šport z inej perspektívy, čo vedie ku kladnému postoju detí k športu a
telesnej kultúre.

Cieľom projektu je žiakov motivovať populárnym spôsobom k radosti z
pohybu a k zdravému životnému štýlu. Vyučovacie hodiny telesnej a
športovej výchovy chceme ozvláštniť cvičením v externej posilňovni, čím
žiakov naučíme využívať svoju fyzickú silu vo vonkajšom prostredí, čo
prispeje aj k otužovaniu a prevencii voči chorobám. Externú posilňovňu budú
využívať všetci žiaci našej školy, pretože posilňovacie stroje budú vybrané a
osadené adekvátne každej vekovej kategórii. Externá posilňovňa bude slúžiť
Externá posilňovňa aj Jednote dôchodcov v našej obci.

Spoznaj sám seba

1 000,00 €

Majáles v
Kvapôčkove

Podporovaním a rozvíjaním kultúrnych hodnôt v podobe tradícií a zvykov
regiónu, vytvára u detí silné väzby k svojmu rodisku a kraju. Ľudové piesne a
hry sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ.
Preto chceme ľudovú pieseň sprostredkovať deťom i rodičom aj
prostredníctvom vlastného interiérového a exeriérového rozhlasu.
Prostredníctvom projektu sa chceme pokúsiť o zadováženie vlastných
detských krojov, ktoré použijeme na Majálesy a nájdu aj dlhodobé a
rozmanité využitie v predškolskej edukácií. Majáles v Kvapôčkove je
celoškolské vystúpenie detí predškolského veku pre rodičov a priateľov MŠ.

1 000,00 €

Hýbeme deťmi

Projekt "Hýbeme deťmi" má za cieľ vynoviť detské ihrisko. Vytvorením
atraktívneho a bezpečného priestoru dáme deťom možnosť hrou rozvíjať
fyzickú zdatnosť, odvahu, zvyšovať sebadôveru a samostatnosť, zdokonaľovať
koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj,
stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Základným prínosom
vynoveného detského ihriska je rozvoj detí po stránke telesnej, motorickej,
sociálnej i duševnej. Pohybové aktivity sú účinnou prevenciou rozmáhajúcej
sa detskej obezity a nadváhy.

1 000,00 €

Detská športová
olympiáda 2017

Podstatou projektu je zorganizovať ďalší ročník športovej olympiády pre deti
predškolského veku v špecializovanej športovej hale, aby sa oboználi
aktívnou formou s rôznymi športovými disciplínami (6 atletických disciplín,
športový tanec, vybrané loptové hry (napr. volejbal, basketbal, hádzaná,...).
Počet účastníkov cca 500 detí. Hravou formou sa tak u nich rozvíja disciplína,
tímovosť, súťaživosť, vytrvalosť a zároveň získajú základy správnej pohybovej
výchovy a športu.

1 000,00 €

"Atletická škôlka"

Projekt "Atletická škôlka" je zameraný na rozvoj a podporu pohybových
aktivít detí v zdravom prostredí. Deti sa budú vzdelávať pod dohľadom
skúseného trénera, zábavnou formou s pomôckami na koordináciu sa naučia
správne behať, hádzať a skákať. Atletická škôlka bude využívať nové typy
prekážok, farebné penové zvieratká so vzperou, ľahké atletické pomôcky pre
najmenších. Na realizovanie výučby je nutné zabezpečiť kúpu atletických
pomôcok pre najmenšie deti.

1 000,00 €

Telovýchovná
jednota NOVOŤ

75 Peter Lúdik

Cieľom projektu je vytvorenie Street Workout Park Mošovce, čo umožní
všetkým vekovým skupinám využiť čas efektívne a spraviť niečo pre svoje
zdravie a pohyb. Bude to miesto, kde sa budú stretávať ľudia so spoločnými
záujmami a budú spolu rozvíjať svoje fyzické schopnosti a taktiež vytvárať
priateľstvá, miesto aktívneho odpočinku, relaxu a pocitu spokojnosti.
Vytvorenie Street Workout Parku by prinieslo nové možnosti a príležitosti pre
Základná škola Jána STREET WORKOUT všetky vekové kategórie. Naviac cvičenie s vlastnou váhou je čím ďalej tým
Kollára, Mošovce
PARK MOŠOVCE
viac populárne.

76 Michaela Mencel

1 000,00 €

Cieľom projektu je zlepšiť pohybovú prípravu a obratnosť mladších žiakov.
Chceme ich prilákať k športovej aktivite a tak vytiahnuť od mobilov a
počítačov. Zameriame sa na loptové hry, cvičenia obratnosti a odvahy. Žiaci
absolvujú súbor cvičení na rebrinách, kladine, žinenkách a lavičkách. Žiaci
absolvujú nácvik techniky práce s loptou, zameranú na vybíjanú a basketbal.
Medzi triedami vytvoríme súťažné tímové aktivity v disciplínach hod na kôš,
člnkový beh, vo vybíjanej, futbale a v gymnastike.

74 Jozef Vrábeľ

Nadácia Fond Pipi
Dlhej Pančuchy,
Bratislava

1 000,00 €

Škola mladých
lídrov

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých dospelých, ktorí už odišli z
detského domova a sú osobnostne zrelí ďalej vzdelávať a tútorovať mladších
domovákov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova. Vzdelávanie
prebieha raz do týždňa formou prednášok, kedy starší pomáhajú mladším s
hospodárením, ochranou osobných údajov na sociálnych sieťach, vzdelávajú
ich v sociálnych a rodičovských zručnostiach a zabezpečujú tak prevenciu
pred negatívnymi dopadmi na ich budúcu rodinu. Lektor sa vždy v skupine
venuje len jednej téme, cieľom je, aby budúci mladí lídri boli dostatočnou
oporou a motivátorom pre mladších domovákov.

1 000,00 €

1 000,00 €

77 Ladislav Fulajtár

Človek v ohrození,
n.o., Prešov

Na ceste za
vzdelaním

Cieľom projektu Komunitného centra v Plaveckom Štvrtku je vytvoriť
podnety na komplexný vývoj detí a kompetencií ich rodičov, pochádzajúcich
zo sociálne slabších vrstiev, prostredníctvom sociálno-pedagogických služieb
predškolského klubu (zdokonalenie slovenského jazyka, hygienických
návykov a psychomotorických zručností). Súčasťou projektu sú tiež
edukatívne výlety pre deti a ich rodiny a ďalej program DoT = individuálne
doučovanie a tútoring, založený na vytvorení partnerských dvojíc dieťa –
tútor. Dobrovoľník sa stretáva v rómskej domácnosti s konkrétnym dieťaťom
raz do týždňa, pomáha mu s prípravou do školy a pracuje na celkovom
rozvíjaní osobnosti dieťaťa.

1 000,00 €

900,00 €

78 Lucia Švecova

Linka detskej istoty, Poďme sa učiť "po
n. o., Bratislava
našom"

Realizáciou projektu poskytneme možnosť vzdelávania sa deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktoré potrebujú odborný špecifický prístup kvôli
poruchám učenia, a vytvoriť tak pozitívny vzťah k učeniu a vzdelávaniu.
Realizáciou projektu chceme zabezpečiť individuálny prístup odborníka k
dieťaťu s poruchami učenia pravidelným absolvovaním doučovania 2-3-krát
týždenne v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Očakávame zlepšenie prospechu detí v základných školách, zvýšenie ich
sebavedomia, odbúranie pocitu zlyhávania, zvýšenie možnosti uplatnenia sa
v budúcom živote.

Gabriela
79 Kolesíková, Mgr.

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar,
Domováci
Bratislava
domovákom

Cieľom projektu je pokryť základné vzdelávacie potreby detí z DeD, ktoré im
DeD nedokáže poskytnúť. Projekt bude realizovaný formou jednodňových
školení počas celého roka, kde budú prebiehať aktivity zamerané na
vzdelanie a prípravu v oblasti finančnej gramotnosti, možností bývania,
zamestnaní, stotožnení sa s vlastnou identitou a o prístupe ku vzťahom,
rodičovstvu a sexuálnej prevencii.

1 000,00 €

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR,
Bratislava

Osobná asistencia je výnimočná forma pomoci osobám so zdravotným
postihnutím. Jej využívanie umožňuje získať vzdelanie, zamestnanie,
možnosť založiť si rodinu, žiť v partnerstve bez toho, aby sa zdravý partner
dostal do pozície opatrovateľa. Chceme vytvoriť samostatný web na ktorom
budú všetky informácie o tejto forme pomoci,a skvalitniť tak osvetu o
www.osobnaasisten osobnej asistencii, čím osoby so ZŤP dostanú možnosť pervziať
cia.sk
zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

1 000,00 €

Stredisko
Evanjelickej
DIAKONIE,
Bratislava

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dôstojnú starobu pre našich väčšinou
imobilných 38 klientov, čo znamená zachovať aj ľuďom vo vysokom veku
napĺňanie ich potrieb. V rámci projektu by sme chceli pre nich zriadiť
kadernícky kút, čím by sme skvalitnili naše služby a vytvorili bezpečnejší,
komfortnejší a navyše dôstojnejší spôsob starostlivosti o vlasy,
Kadernícky kút pre zodpovedajúci ich stavu. Okrem iného im bude pripomínať reálnu návštevu
imobilných seniorov kaderníka, čo zvýši ich pocit významu, ktorý je dôležitý aj v ich veku.

1 000,00 €

Projekt zlepší podmienky zdravotne znevýhodených žiakov vo vyučovoacom
procese v predmete výtvarna výchova. Cieľom projektu je všetkým žiakom
školy sprístupniť viaceré výtvarné techniky, ktoré doposiaľ neboli realizované
z dôvodu obmedzeného materiálno-technického vybavenia v triede, a
obnoviť tak keramickú a hrnčiarsku tvorbu hedikepovaných detí.

1 000,00 €

Dom detí Božieho
milosrdenstva,n.o., Vymodeluj kúsok
Stropkové
svojho sveta

Projekt vychádza z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si
praktických zručností osôb s telesným a mentálnym postihnutím pomocou
pracovnej terapie.Prioritou je realizovanie pracovných úkonov pod vedením
odborného personálu v tvorivej miestnosti. Chceme nadviazať na zriadenú
tréningovú miestnosť kuchyne a vytvoriť i možnosti pre realizovanie kurzu
hrnčiarstva, čím klienti získajú nové zručnosti a obnovia remeslá našich
predkov.

1 000,00 €

Zväz zdravotne
postihnutých
Nitrianskeho kraja v Pomôžte
Nitre
Miroslavovi

Cieľom projektu je zabezpečiť základné potreby pre ťažko zdravotne
postihnutú osobu, a to nákupom masáž. gélov a mastí proti bolesti, obväzov,
náplastí, a pod., dezinf. prostriedkov, na pomôcky pre udrž. pokožky pri
tvorbe dekubitov, lieky, hygienické potreby, antidekubitač. matrace a finanč.
úhradu opatrovateľovi. So spoluúčasťou na projekte pomôžete Miroslavovi,
bývalému zamestnancovi Volkswagen Slovakia, prekonať zdravotný postih a
edukačný proces pomôže progres zvýrazniť.

1 000,00 €

Cieľom projektu je uvedomujeme si, že šírenie hodnôt našej ľudovej kultúry
prostredníctvom rôznych aktivizujúcich foriem a metód je stále potrebné,
preto sme sa rozhodli aktualizovať využitie prvkov ľudovej kultúry vo výchove
mimo vyučovania. Projekt podporuje vzdelávacie aktivity orientované na
vytváranie vzťahu mládeže k tradíciám, čo je krokom k uvedomeniu si
vlastnej kultúry formou folkóru, hudobného a tanečného prejavu, ľudového
odevu a ľudových remesiel.

1 000,00 €

Realizáciou projektu sa vytvorí jednoduchá e-príručka o strukovinách, ktorú
vypracujú hendikepované deti a bude zameraná na význam strukovín vo
výžive, ktoré práve hendikepované deti potrebujú. V rámci projektu budú
mať deti aktivity ako pozorovanie rastu strukovín a liečivých rastlín, príprava,
pozorovanie a ochutnávka klíčkov a oboznámenie žiakov s ďalšími
možnosťami využívania tabletov aj takouto formou.

1 000,00 €

80 Rudolf Szekely

81 Martin Dziak

Súkromná základná
umelecká škola,
Balkánska 87,
Umenie bez
82 Ing. Ľubomír Fajta Bratislava
hendikepu II.

83 Lukáš Bielik

Slavomír
84 Hodermarský

85 Peter Ižo

86 Silvia Pappová

OZ Lokál,
Ružomberok

Ľudové zvyky,
tradície a remeslá
na Liptove

Spojená škola,
"Zdravie ukryté v
Valová 40, Piešťany strukoch"

87 Peter Móro

Raná starostlivosť,
n.o., Bratislava

Uhol pohľadu

Cieľom projektu je dovybavenie zrakovo-terapeutickej miestnosti Centra
včasnej intervencie zameraného na zrak, kde sa bude vykonávať posúdenie
zrakových funkcií detí a rôzne zrakové stimulácie. Pri funkčnom posúdení
zraku a zrakových stimuláciách je nevyhnutné správne dieťa podoprieť a
napolohovať, tak aby sa cítilo komfortne a zároveň malo vyhovujúci uhol
pohľadu na predkladanú pomôcku na rozvíjanie zraku, resp. diagnostický
test, čo umožnia práve polohovacie pomôcky.

997,10 €

FsP F.D. Roosvelta,
oddelenie
infektológie,
Učím sa, i keď som
Banská Bystrica
chorý

Cieľom projektu je nákup multimediálnych edukačných pomôcok a
potrebného príslušenstva na realizáciu didakticko-terapeutickej činnosti na
izby pacientov pre skvalitnenie ich pobytu - najmä detí, ktoré sú častokrát
hospitalizované osamotene na izbe. Nákupom pomôcok a príslušenstva
vytvoríme priestor pre edukačno-terapeutické aktivity prostredníctvom
relácií, púšťania výukových materiálov a rozprávok v cudzích jazykoch, ako aj
iných interaktívnych úloh zameraných na rozvoj intelektuálnych kompetencií
u detí. Heslom je "Učenie je hrou a skvelým zážitkom".

1 000,00 €

Vzdelávanie
dobrovoľníkov pre
onkologických
pacientov

Podstatou projektu je vzdelávanie nových dobrovoľníkov a priebežná
edukačná starostlivosť o dobrovoľníkov, aby mohli čo najkvalifikovanejšie
poskytovať svoje dobrovoľnícke služby onkologickým pacientom v
nemocniciach. Dôležité je aj neustále vzdelávanie a práca s nimi, aby nedošlo
k ich vyhoreniu. Na to slúžia úvodné školenie pre nových dobrovoľníkov a
počas vzdelávacie supervízie, kde sú dobrovoľníci pod odborným vedením
certifikovaných supervízorov.

1 000,00 €

Výcviková škola pre
vodiace a
Nevidieť
asistenčné psy,
neznamená
Bratislava
nevedieť

Projekt je zameraný na získanie teoretických aj praktických znalostí pre
žiadateľov o vodiacich psov, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej a bezpečnej
spolupráci. V rámci projektu ponúkneme účastníkom workshopy na tému
Etológia psa a jej aplikovanie pri práci s vodiacim psom, workshop na tému
mobilita s vodiacim psom a taktiež praktické výcviky v exteriéri zamerané na
tréning priestorovej orientácie a spolupráce s vodiacim psom.

992,00 €

91 Martin Gazdačko

Spojená škola,
Budovateľská 1309, Muzikoterapia ako
Vranov nad Topľou edukačný nástroj

Zámerom projektu je priblížiť žiakom hudbu v rámci muzikoterapie. Dotknúť
sa jej a vnímať ju všetkými zmyslami. Poskytnúť im možnosť vlastnej
hudobnej improvizácie, ktorá z terapeutického hľadiska ponúka priestor k
slobodnému preskúmavaniu nových spôsobov správania, vyjadrovania,
komunikácie a sociálnych interakcií. Improvizačná činnosť na základe aktivít s
WoodPackom tak ponúkne príležitosť k voľbe a rozvoju kreativity. S rozvojom
terapeutického vzťahu sa naskytne možnosť zmeniť strnulé alebo patologické
vzorce reagovania a integrovať ich do bežného života.

1 000,00 €

92 Norbert Kankula

Muzikoterapia ako
terapetickopedagogický
prostriedok pre
sociálne
Základná umelecká znevýhodnené
škola Močenok
skupiny obyvateľov.

Naším cieľom je zaviesť do vyučovacieho procesu sociálno-pedagogicky
orientovanú muzikoterapiu, a vytvoriť tak priestor ako pre bežných
poslucháčov, tak pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Muzikoterapia obsahuje kreatívne zaobchádzanie s jednoducho
ovládateľnými hudobnými nástrojmi a vôbec s nástrojmi, ktoré vydávajú
zvuk, ďalej spievanie piesní a improvizáciu s hlasom, aby napomáhala
duševnému rozvoju jedinca. Projektom zabezpečíme potrebné vybavenie ako
hudobné nástroje a audiovizuálny materiál.

1 000,00 €

DOM NADEJE o.z.,
Martin

Moje najkrajšie
prázdniny

Projekt je zameraný na znevýhodnene skupiny klientov v pôsobnosti OZ Dom
nádeje v Martine, čo sú týrané deti, deti z nízkopríjmových rodín, detí bez
rodičov zverených starým matkám, choré deti. Deti žijú v nepriaznivých
podmienkach, mnohokrát nemajú dostatok financií na stravu a chýbajú im
základné školske potreby. Spoločnými aktivitami im chceme vrátiť detský
život a aspoň počas letných prázdnin im spríjemniť chvíle spoločným
výletom, športovými hrami, opekačkou, skrášliť si okolie, spoznávať prírodu a
naučiť ich zvládať svoje pocity, presadiť svoje ja a zabrániť ich zlyhaniu.

1 000,00 €

Domov použitých
kníh, o.z., Modra

Projekt "Knihy pre všetkých" je celoročná verejnoprospešná aktivita,
zameraná na sprístupnenie kníh širokej verejnosti. Vytvoríme reťazec služieb
od príjmu nepotrebných kníh od občanov až po realizáciu a udržiavanie
knižných miest. Na knižné miesta budeme dopĺňať staršie, nové a raz čítané
knihy, ktoré si občania môžu zadarmo vziať so sebou. Tiež budeme posúvať
knihy pre deti do školských zariadení, klubov a centier. Pre deti pripravíme
zážitkové aktivity spojené s knižným svetom. Posunieme knihy do senior.
Knihy pre všetkých centra, do zdrav. zariadení, na frekventované miesta.

1 000,00 €

95 Róber Javornícky OZ Objatie, Čadca

Pri práci s klientmi chceme poskytovať kvalitné, zároveň podnetné služby a
terapie. Cieľom tohto projektu je organizovanie canisterapeutických
stretnutí pre seniorov, deti a mládež s fyzickým a mentálnym postihnutím.
Nakoľko sme v našom zariadení už niekoľkokrát canisterapiu organizovali,
všimli sme si pozitívny vplyv psov na našich klientov. Pomáha im navodzovať
pokojnú a hlavne podnetnú atmosféru. Výsledkom projektu bude kvalitnejšie
a plnohodnotnejšie prežitie života klientov v našom zariadení a vytvorenie
nového prostredia plného rôznych podnetov.

990,00 €

88 Jana Bakošová

89 Alena Miklášová

90 Ján Brija

93 Jan Ivan

94 František Klačan

Dobrovoľnícka
skupina Vŕba,
Bratislava

Canisterapia

96 Rastislav Bikár

97 Ján Bagin

98 Radovan Oravec

Branislav
99 Bartalsky

Spoznaj svoju
minulosť a pozeraj
sa do budúcnosti.

Vzhľadom na potreby trhu práce škola asi pred rokom zakúpila CNC sústruh
ECO TURN 60 s programom FANUC, aby žiaci rozšírili svoje vedomosti z
programovania a prácou s CNC strojom. Ide o sústruh určený len pre výučbu.
Aby sme žiakov motivovali, ukázali im ako v skutočnosti takáto CNC technika
pracuje, chceme v rámci projektu navštíviť závod Volkswagen v Bratislave a
prejsť cez reálnu výrobu. Druhý deň by sme využili na návštevu múzea SNP v
Banskej Bystrici a priblížili tak kúsok histórie slovenského národa.

1 000,00 €

"Som, čo jem"

Zámerom projektu je vydať pracovný zošit, ktorý rozdelíme na teoretickú a
praktickú časť. Vďaka pracovnému zošitu priblížime a naučíme detí návyky,
ktoré v nich zostanú zakorenené a budú z nich čerpať po celý svoj život.
Projekt je zameraný predovšetkým na zdravý životný štýl detí. Účastníkov
tábora chceme zoznámiť s našou kamarátkou Jarkou, ktorá stvárňuje
dievčatko z materskej škôlky. V rôznych edukačných aktivitách sa vďaka
Jarke naučia o svojom tele, spoznajú jednotlivé orgány a ich funkcie,
oboznámia sa so zdravým stravovaním, s ochranou zdravia a prevenciou
chorôb.

1 000,00 €

OZ Nie sme sami,
Prešov

Digitálny kútik

Zriadenie digitálneho kútika považujeme za prioritu v oblasti skvalitnenia
života detí a mladých ľudí v našej organizácii. Aktivity organizujeme v
súčasnosti sporadicky v stiesnených priestoroch na starom počítači.
Vzhľadom na to, že počítačová gramotnosť je dnes jedným zo základných
predpokladov úspešného štúdia, je pre nás veľmi dôležite udržať fungovanie
aj v budúcnosti. Digitál.kútik postupne plánujeme sprístupniť viacerým
osobám. Členovia si budú môcť zlepšovať počítačové a internetové zručnosti.

980,00 €

OZ FOYA, Levoča

OZ FOYA je zakladateľom Medzinárodného volejbalového turnaja v Levoči. Za
5 rokov vybudovala podujatie, ktorému nestačí kapacita aby pokryla dopyt
domácich a zahraničných tímov. Tento rok by sme chceli 80 tímov. Do tohto
Medzinárodný
projektu chceme zapojiť seniorov, študentov, rómov a rôzne marginalizované
volejbalový turnaj - skupiny ako dobrovoľníkov na prezentáciu ich usilovnosti a schopnosti sa
zapájať do veci verejných.
rozšírenie

1 000,00 €

Koník detičkám III

OZ HIPOEDU pomáha predovšetkým deťom s telesným alebo mentálnym
postihnutím. Podstata projektu je pomôcť pokryť časť prevádzkových
nákladov pre občianske združenie HIPOEDU, aby mohlo pomáhať tým, ktorí
to potrebujú. Cieľom OZ HIPOEDU je poskytovať hipoterapiu, pomáhať pri
mimoškolskej výchove detí a detí so špeciálnymi potrebami. Zameriavame sa
hlavne na
pomoc rodinám s telesne aj mentálne postihnutými detičkami vo veku 2-18
rokov pomocou koníka.

1 000,00 €

Evanjelické
gymnázium, Banská Dobudovanie
Bystrica
nemeckej učebne

Škola je zameraná na výučbu nemeckého a anglického jazyka. Realizáciou
tohto projektu by sa zlepšilo materiálne zabezpečenie nemeckej učebne na
základe zakúpenia magnetickej tabule pre názornosť učiva a výkladových
nemeckých slovníkov, potrebných pre prípravu žiakov na získanie nemeckých
certifikátov realizovaných na škole. Zároveň sa tak vytvorí priestor, kde by
žiaci mohli pracovať na tvorbe časopisu, ktorý naši žiaci tvoria.

910,00 €

Stredná odborná
škola Prakovce

Občianske
združenie –
Serafím, Prešov

HIPOEDU, Spišské
100 Eva Klobušníková Podhradie

101 Ivana Hubertová

Stredná odborná
škola obchodu a
102 Ing. Miloš Švancár služieb, Galanta

Vzhľadom na potrebu znalosti nemeckého jazyka v odboroch ako kuchár,
čašník a cukrár sa zameriame na prepojenie školy a praxe. Rozšírime
vedomosti našich žiakov z nemeckej gastonómie a finančnej gramotnosti
tým, že zmonitorujeme Lieblingsessen významných osobnosti nemeckého
pôvodu. Suroviny na prípravu jedál žiaci nanormujú, zistia ich dostupnosť na
Lieblingsessen
trhu, porovnajú ceny, vyberú najvýhodnejšiu cenu, potraviny zakúpia.
osobností
Lieblingsessen žiaci prakticky pripravia v školskej kuchynke, jedlá
nemeckého pôvodu odprezentujú v nemeckom jazyku pred odbornou komisiou.

1 000,00 €

V našej základnej škole chceme vybudovať novú multimediálnu jazykovú
učebňu, ktorá bude slúžiť na výučbu cudzích jazykov. Učebňa umožní žiakom
rozvíjať všetky štyri základné zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a
predovšetkým rozprávanie. Učiteľom umožní diferenciáciu výuky, zadávanie
rozdielne náročných úloh a materiálov podľa individuálnych potrieb žiakov s
okamžitou možnosťou kontroly a spätnej väzby. Jazyková učebňa umožní
zapojenie žiakov so špecifickými poruchami učenia, aj zamestnanie žiakov
nadaných, ktorí vyžadujú náročnejšie úlohy. K naplneniu tohto cieľu nám má
pomôcť aj materiálne vybavenie učebne - interaktívna tabuľa a notebook.

1 000,00 €

Vybavenie
multimediálnej
učebne jazykov

103 Peter Dupľák

Základná škola,
Pezinok

104 Andrej Polák

Výučba nemeckého jazyka detí v predškolskom veku, v období kedy detí
cudzí jazyk vnímajú najmä foneticky a je väčší predpoklad naučiť sa cudzí
jazyk so správnou výslovnosťou. Základom výučby budú príbehy, rozprávky,
Združenie
piesne, ktoré umožnia deťom priamo sa zapájať do výučby, čím sa bude
rodičovskej rady pri
rozvíjať jazyková kompetencia ale i samotná osobnosť detí. Využije sa
Materskej škole v
Po nemecky veselo audiotechnika a tlač pracovných materiálov pre deti i vyučujúceho, do
Kútoch
a s radosťou
ktorých deti budú priamo "vpisovať", tvoriť.

1 000,00 €

"Rozprávajme sa
spolu priateľsky "

Cieľom projektu je zakúpenie potrebných jazykových edukačných materiálov
ako učebnice, audioedukačných materiálov a metodickej príručky. V
aktivitách projektu ide predovšetkým o rozvíjanie slovnej zásoby na tému
priateľská komunikácia medzi nami ako aj o aktívne upevňovanie gramatiky.
Slovnú zásobu čerpajú žiaci z pripravených materiálov, PL ako aj z učebníc
Planetino 1 a 2. Gramatické pravidlá si môžu žiaci overiť v učebnici "Beste
Freunde".

930,89 €

Rodičovské
združenie sv.
František,
Bratislava

Smart schodisko

Projekt nadväzuje na už zahájenú revitalizáciu školského areálu a samotnej
budovy školy. Viaceré časti schodiska sú v nevyhovujúcom stave a je nutné
ich z bezpečnostných dôvodov opraviť. V rámci opravy by sme radi priniesli
do priestorov budovy školy nový prvok, ktorý hravou formou upúta
pozornosť detí a napomôže vzdelávaciemu procesu. Výsledkom bude
bezpečné a estetické schodisko, ktoré vo forme fólií obsahujúcich
gramatické javy a slovné spojenia predstavuje inovatívnu formu vzdelávania.
Toto bude zabezpečené nalepením fólií obsahujúcich rôzne nemecké
gramatické javy, pri ktorých je nevyhnutné ich denné opakovanie. . Na tento
projekt bude nevyhnutné opraviť podklad schodiska, vyrobiť a inštalovať
samolepiace fólie a následne montáž bezpečnostných hrán.

1 000,00 €

Občianske
združenie
Chorvátsky GrobČierna Voda

V našej obci máme veľa detí, ktoré pochádzajú z bilingválneho prostredia,
prípadne ich rodičia pracujú v nadnárodných spoločnostiach. Práve tí kladú
dôraz na jazykové vzdelanie od útleho veku. Význam učenia cudzích jazykov
sa posúva zo školských zariadení do predškolských. Deti od útleho veku sa
hravou formou učia slovíčka a vytvárajú si vzťah k iným jazykom nenásilným
a takmer nenápadným spôsobom. Pre p. učiteľku kvalitne vybavená učebňa a
Učebňa Nemeckého z pohľadu malého žiaka farebne, a predmetmi príťažlivé prostredie je
jazyka pre
najlepším spôsobom ako dosiahuť cieľ. Nebáť sa učenia, z nemeckého jazyka
predškolákov
si spraviť "nového kamaráta".

1 000,00 €

Podstatou projektu je zvýšenie úrovne horskej záchrany v pohorí Veľká Fatra
a Lúčanská Malá Fatra, predovšetkým zvýšenie kvality zásahov, zníženie
čakacej doby pacienta na organizovanú záchranu, minimalizácia
pravdepodobnosti zdravotných komplikácií používaním profesionálnej
záchranárskej techniky. Jednou z hlavných činnosti je i prevencia a osveta,
predovšetkým vzdelávanie detí a mládeže o bezpečnosti pohybu na horách.
Pravidelne sa aktívne podieľame na interaktívnych ukážkach použitia
záchranárskeho vybavenia v teréne. Deti majú možnosť si na vlastnú kožu
vyskúšať manipuláciu a záchranu v horách.

1 000,00 €

OZ Rakárenček,
Malacky

Cieľom projektu je zabezpečiť zlepšenie podmienok a prostredia detí pri
celodennom pobyte v MŠ aj pri mimoškolských aktivitách. Projekt sa zameria
na výmenu nevhodných šatníkových skriniek pre deti, nakoľko tie ktoré v
súčasnosti deti využívajú sú nevyhovujúce. Prostredníctvom brigád rodičov
Naša krásna škôlka chceme spríjemniť prostredie šatní detí a vymaľovať ich spolu s rodičmi.

1 000,00 €

Materská škola,
Malacky

Rozprávkovo

Projekt Rozprávkovo je zameraný na spojenie komunity elokovaných
pracovísk MŠ Malacky a spoznávanie slovenských rozprávok prostredníctvom
zážitkového učenia všetkými deťmi MŠ. Spoznávanie slovenských ľudových
rozprávok prostredníctvom zážitkového učenia v záujme rozvíjania
slovenského národného povedomia a národnej hrdosti na svoju kultúru
prostredníctvom aktivít ako čítanie slovenských rozprávok pre deti,
dramatizácia rozprávok pomocou bábok deťmi, výroba bábok rozprávkových
postáv, účasť na rozprávkových divadelných predstaveniach.

1 000,00 €

Putujúce dopravné
ihrisko

Projekt je zameraný na zakúpenie vybavenia mobilného dopravného ihriska
(semafory, dopravné značky) pre materskú školu Tupolevova 20, ako aj
odrážadiel a kolobežiek, ktoré budú deti na tomto ihrisku využívať. Dopravná
výchova je dôležitou zložkou vo výchove a vzdelávaní v MŠ, keďže deti sú
súčasťou diania na chodníkoch a cestách prakticky každý deň. Keďže ide o
mobilné ihrisko - MŠ plánuje spolupracovať s ďalšími 3 škôlkami v blízkom
okolí, i s materským centrom Budatko, ktoré sídli v jednej z týchto škôlok,
ktorým bude ihrisko bezplatne zapožičiavať. Putujúce ihrisko tak bude môcť
využívať cca 500 detí, ktoré si osvoja pravidlá cestnej premávky v praxi.

998,00 €

Katolícka ZŠ s MŠ A. Dopravná výchova
112 Ing. Šimon Švento Bernoláka Martin
od najmenších

Cieľom projektu je vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy nielen v
teoretickej rovine, ale aj v praxi. Zakúpením potrebného vybavenia na
technickú úpravu terénu a obnovením vodorovného značenia umožníme
žiakom vyskúšať si rôzne dopravné situácie, budeme ich viesť k dodržiavaniu
bezpečnosti pri pohybe po komunikáciách a dodržiavať pravidlá cestnej
premávky.

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou,
105 Dušan Liška, Mgr. Bratislava

106 Branislav Smolár

107 Lukáš Mrva

108 Tomáš Bencsík

109 Zdenko Kudolani

110 Martin Maxian

111 Tomáš Paška

Zvyšovanie úrovne
Horská služba Veľká záchrany zdravia a
Fatra o.z.., Martin života na horách

OZ Vodníček
Rodičovské
združenie pri MŠ
Tupolevova 20,
Bratislava

113 Monika Šalagová

Marián Činčala,
114 Ing.PhD.

115 Milan Vrábel

116 Mária Brišáková

Obec Dražkovce Materská škola

Semafór nás učí

STUDNIČKA, n.f.,
pre Materskú školu Bezpečne na
Podvysoká
kolesách

Základná škola s
materskou školou
Ondreja Cabana,
Komjatice

Leonard
119 Toplanský

1 000,00 €

992,00 €

1 000,00 €

Sme najväčšia obec na Orave a deti cestujú do MŠ a neskôr ZŠ zo širokého
okolia autobusom či na bicykli. Opodstatnená je prevencia bezpečného
pohybu na ceste. Na dopravnom ihrisku v našej MŠ budeme prístupnou a
hravou formou vzdelávať deti v spolupráci s rodičmi a príslušníkmi
policajného zboru. Chceme vybaviť dopravné ihrisko dopravnými
prostriedkami a prilbami, ktoré sú potrebné na realizáciu bezpečnej a hravej
dopravnej výchovy. Cieľom vzdelávania je praktické zvládnutie jazdy na
dopravných prostriedkoch s rešpektovaním pravidiel pohybu na cestných
komunikáciách, zodpovedný postoj k pohybu v cestnej premávke, získané
vedomostí a zručností v oblasti dopravnej výchovy, zlepšenie materiálnych
podmienok na výučbu praktickej dopravnej výchovy.

1 000,00 €

V meste chýba funčkné dopravné ihrisko, na ktorom by si deti vyskúšali
praktické jazdné zručnosti. Podstatou projektu je vyskúšať si prípravu na
získanie vodičského oprávnenia v budúcnosti. Aktivity: Príprava žiakov na
skúšky pre získanie vodičského oprávnenia, výuka poskytnutia prvej pomoci,
výuka dopravných predpisov, praktické ovládanie dopravného prostriedku.

1 000,00 €

Materská škola, ul.
Dukelských hrdinov,
Snina
Cesta nie je ihrisko

Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Najväčším
prínosom projektu bude možnosť využívať prenosné dopravné ihrisko a
názornými ukážkami predviesť dopravné situácie.
Aktivita č. 1: "Dopravný strážnik" - precvičovanie reakcií na svetelný signál
(červená/zelená). Aktivita č.2: "Malí pátrači" – výučba dopravných značiek a
upevňovanie názvov geometrických tvarov. Aktivita č. 3: "Pozor Peter, pozor
Katka" - beseda s príslušníkom dopravnej polície.

1 000,00 €

OZ Kráľovská
koruna, Tvrdošín

Cieľom projektu je vytvoriť prenosné dopravné ihrisko, na ktorom si
prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie sa na cestách a pri
dopravných situáciách. Vytvorením prenosného dopravného ihriska by sme
chceli vytvoriť reálne prostredie, v ktorom budú detí vedené odmalička k
výchove zodpovedného účastníka cestnej premávky, osvoja si základy
pravidiel cestnej premávky a následne ich využitie v praxi.

ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka
Zákamenné 967

Rodičovské
Združenie pri ZŠ
120 Norbert Benkovič slov. v Košútoch

Iveta Árva
121 Sklenárová

Naša MŠ realizuje dopravnú výchovu v rámci svojho vzdelávacieho programu poznávanie dopravných značiek, zhotovujeme ich, pozorujeme dopravu na
ceste, "hráme sa na autá", nacvičujeme dopravné situácie, zoznamujeme sa s
pravidlami cestnej premávky, učíme sa ohľaduplne správať na ceste. V rámci
projektu by sme chceli získať potrebné vybavenie na dopravné ihrisko, kde
by deti mohli všetko skúsiť a overiť v skoro reálnych situáciach, mohli by si
nacvičovať,pripraviť sa na skutočné situácie v reálnej doprave. Aktivity: Hry
na dopravu, Hry na križovatku, Policajt je kamarát, Detská autoškola,
Dopravná olympiáda - pred skutočným vstupom detí na cestu.

Cieľom projektu je zážitkovým učením znižovať nebezpečenstvá súvisiace s
cestnou premávkou. Je dôležité pripraviť deti na budúci samostatný a
zodpovedný pohyb v cestnej premávke s etickými princípmi. Dôležitý je
nácvik bezpečného správania sa v dopravnom prostredí, ohľaduplnosť voči
ostatným účastníkom cestnej premávky, vedieť sa správne orientovať a
správať v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, kolobežkári. Nákupom
Bezpečne do škôlky potrebných pomôcok tak budeme môcť skvalitniť výučbu dopravnej výchovy.

Ako ujo policajt
riadil všetkých
okolo

Základná škola
117 Ing. Ľuboš Zachar Holubyho, Piešťany Školská autoškola

118 Attila Mészáros

K zlepšeniu funkcie novovybudovaného dopravného ihriska v areáli MŠ
chceme doplniť semafóry, ktoré budú riadiť dopravu na ihrisku, ako aj
regulovať chod dopravných prostriedkov a chodcov. Hlavnou myšlienkou je
spojiť teóriu a prax v dopravnej výchove a naučiť tak najmenších pravidlá
cestnej premávky a správne vyhodnotiť situáciu. Aktivity - Dopravná
olympiáda: dopoludnie s jazdou na bicykli, kolobežke, rozlišovanie
dopravných značiek, jazdenie a prechod cez prechod pre chodcov podľa
pokynov semafórov.

Základná škola
Bernolákovo

S líštičkou na
cestách

Cyklus“ Čítanie dopravných rozprávok z trávy“ bude určený pre deti v
predškolskom a mladšom školskom veku so zapojením rodičov, starých
rodičov, priateľov školy, ktorí budú pomáhať s prípravami čítačiek. Zakúpime
závesné siete, sedacie vaky, z ktorých budú deti počúvať rozprávky z kníh od
Petra Stoličného Dopravné rozprávky I.,II. Taktiež tu prebehnú rôzne
dopravné kvízy a súťaže. Sedacie vaky, závesné siete, ozvučenie bude
Čítanie dopravných umiestnené na školskom dvore. Považujeme to za efektívny spôsob
rozprávok z trávy
žvyšovania úrovne dopravnej výchovy.

Cyklo-kolobežko
škola - bezpečne a
zodpovedne na
kolesách do školy

30% žiakov (cca 150) chodí do školy na bicykli/kolobežke. Žiakov II. stupňa
chceme preškoliť z dopravnej výchovy, s ohľadom na ich bezpečnosť a
zodpovedné správanie sa na ceste. Aktivity zaradíme i ďalšie roky ako
pravidelnú inovovanú formu výuky doprabnej výchovy. V spolupráci s
obecnou políciou škola zorganizuje Cyklo-kolobežkovú školu. Úspešný
absolvent CKŠ získa osvedčenie a jeden reflexný prvok – pásik na svoj
dopravný prostriedok. Ročne preškolíme cca 300 detí.

844,00 €

1 000,00 €

665,00 €

Mgr. Dušana
122 Stanová

Gymnázium Ivana
Kraska - Ivan
Krasko Gimnázium - Chceme vedieť
Rimavská Sobota
nemecky

123 Roman Slezák

Súkromná základná
škola, Bratislava - Vzdelávanie v
Devín
nemeckom jazyku

Cieľom projektu je zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka a zvýšiť tak
záujem oň prostredníctvom interaktívnych aktivít riadených cez tablety pre
žiakov 5. ročníka základných škôl aj zo sociálne znevýhodneného prostredia,
a to formou rovesníckeho vyučovania, kde gymnazisti druhého ročníka
aktivizujú žiakov piateho ročníka základných škôl. V aktivitách je zapojená aj
skupina žiakov základnej školy, medzi ktorými sú deti žijúce v detskom
domove rodinného typu. Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o nemecký jazyk
netradičnou, neformálnou výučbou.
Cieľom projektu je vytvoriť žiakom ZŠ príležitosť rozvíjať svoje jazykové
schopnosti a umožniť im spoznávanie cudzích jazykov tak, aby mohli naplno
rozvíjať svoj potenciál v tejto sfére. Pomocou interaktívnej tabule im
priblížime kultúru nemecky hovoriacich krajín, rozšírime ich všeobecný
rozhľad a vzbudíme záujem o cudzí jazyk.

Obchodná
akadémia, stredná
škola, Dolný Kubín

Nemčina
interaktívne

Hlavnými cieľmi projektu sú podpora výučby nemeckého jazyka žiakov OA,
zatraktívnenie vyučovania pomocou moderných vyučovacích metód,
napojenie projektu na prax. Žiaci pripravia a realizujú prezentácie v
nemeckom jazyku z exkurzií v nemeckých /rakúskych/ firmách (dodávatelia
pre automobilová priemysel) v našom regióne. Naša škola zorganizuje pre
žiakov besedu s pracovníkom firmy Volkswagen Slovakia a.s.

Základná škola
Tupolevova 20,
Bratislava

Zlepšenie kvality, resp. efektivity vzdelávania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami v oblasti cudzích jazykov - nemčiny a angličtiny,
ktoré sa na škole vyučujú. Výučbu oboch jazykov škola modernizuje, využíva
elektronické médiá a počítače. Ukazuje sa, že pre deti so špeciálnymi
potrebami nie je tento spôsob efektívny, žiaci pociťujú väčšiu potrebu tzv.
Zefektívnenie
jazykovej prípravy vnemotechnických pomôcok, potrebujú s vecami manipulovať, dotýkať sa ich
žiakov so špeciálno- a tak si osvojené slová z cudzieho jazyka lepšie zapamätajú. Používaním
magneticko-keramickej tabule a tematických aplikácií bude možné
pedagogickými
efektívnejšie oboznamovať žiakov so základmi cudzieho jazyka.
potrebami

Ing. Ivana
124 Záhorová

125 Ladislav Hluchý

126 Juraj Vinter

127 Branislav Kopál

Hematit, občianske
združenie,
Prečo byť darcom
Bratislava
krvi

OZ Infosluch,
Bratislava

Osveta o potrebe darcovstva krvi, prečo potrebuje spoločnosť darcov krvi.
Kampaňou chceme verejnosť informovať, že darovaním krvi pomáhame
predovšetkým chorým spoluobčanom, odkázaných na liečbu transfúznymi
liekmi všetkých vekových skupín populácie, urgentne alebo chronicky
chorým. Veľký význam má podpora vlastného zdravia darovaním krvi a
zdravý životný štýl.

Intervencia v domácom prostredí sa ukázala efektívnejšia ako ambulantné
poradenstvo. Bábätká sú doma pokojnejšie a lepšie zmeriame ich sluch, čo
neskôr pomôže presnejšiemu nastaveniu načúvacích prístrojov v ambulancii.
Zároveň intervencia v domácom prostredí umožňuje rodičovi, aby hneď v
bežnom živote precvičil to, čo sa od terénneho pedagóga naučil. Terénna
Raná intervencia v práca šetrí rodinám limitované peniaze, čas aj stres s dochádzaním do
rodinách s dieťaťom ambulancie. Grantom by sme chceli pokryť náklady spojené s transportom za
s poruchou sluchu rodinami a náklady na potrebné zdravotnícke pomôcky.

998,10 €

1 000,00 €

980,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Relaxačný domček

Projekt zlepší podmienky sociálne a zdravotne znevýhodnených detí v
edukačnom procese a počas pobytu vonku v materskej škole. V zakúpenom
záhradnom relaxačnom domčeku im bude spolu s bežnými deťmi
sprístupnená muzikoterapia, netradičné výtvarné techniky, svet rozprávok,
spoločenských hier, ale aj individuálny prístup s logopédom a špeciálnym
pedagógom.

1 000,00 €

OZ Nie sme sami,
Prešov

Canisterapia s
arteterapiou na
pomoc deťom

Canisterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva komplex. a liečebné
pôsobenie psa na človeka. Pri tejto terapii ide o motiváciu k rehabilitácii a
povzbudenie imunity postihnutých detí prostredníctvom psychiky. Cieľom je
zmierňovať integračné a komun.problémy. Canisterapiu budeme kombinovať
s arteterapiou, pričom nadviažeme na predchádzajúci projekt pre deti a
mladých ľudí s PAS ako i s ľahkým, stredným, ťažkým a hlb. stupňom
mentálneho postihnutia.

1 000,00 €

Ing. František
130 Tekáč

Alžbetka, n.o.,
Spišská Nová Ves

Prostredníctvom projektu chceme klientov Krízového strediska so zníženým
prahom vedomostí, zručností a správania sa, naučiť prekonávať samých seba
a cez mnohé formy činnosti a pohybové aktivity im pomôcť zvládať náročné
životné situácie, objavovať talent a pravé životné hodnoty. Projektom
dosiahneme rozvoj pohybovej a kultúrno-poznávacej zložky, pričom klienti
budú musieť zvládnuť určitý okruh odborných znalostí a vedomostí. Pre
klientov pripravíme rôzne aktivity - pešia turistika, vodná turistika,
Kultúra tela a ducha cykloturistika, vysokohorská turistika a hippoterapia.

1 000,00 €

131 Marek Gbúr

Vychovávatelia a učitelia OUI v Prakovciach pre skvalitnenie edukačnej
starostlivosti o mentálne postihnutú mládež zo sociálne znevýhodneného
prostredia a detí z detských domovov hľadáme možnosti ako prilákať žiakov
vo voľnom čase k pohybovej činnosti zmysluplnými aktivitami. Viesť ich k
Pohybom k zdraviu aktívnemu vypĺňaniu voľného času ako prostriedok ochrany pred
Spojená škola
a prevencii
závislosťami. Projektom zabezpčíme pomôcky na pohybové aktivity, nakoľko
internátna Prakovce drogových závislostí priestory školy ani internátu neposkatujú adektávtny pristor ani vybavenie.

1 000,00 €

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole
Oravice č. 331,
128 Ingrid Hanúsková Zákamenné

129 Andrea Magdová

Stavebná fakulta
STU v Bratislave

Triedime odpad s
Nadáciou
Volkswagen
Slovakia

Hlavnou myšlienkou projektu je edukácia študentov o potrebe triedenia
odpadu ako jednej z foriem šetrenia a ochrany životného prostredia.
Príspevok sa použije na zakúpenie a inštaláciu odpadkových košov určených
na triedenie odpadu na kategórie papier, plast, komunálny odpad a sklo do
priestorov Stavebnej fakulty STU. Súbor plastových košov by nahradil väčšinu
normálnych odpadkových košov v budove. Študenti SvF, odbor architektúry
vytvoria návrh na umiestnenie, farebné odlíšenie, branding košov a motto s
edukačným charakterom. Vzhľadom na menšie používanie skla v súčasnosti,
väčšina súborov košov bude zostavená z troch nádob na kategórie: papier,
plast a komunálny odpad. SvF STU zabezpečí sáčky na odpad, preškolenie
zamestnancov a dodanie zberných nádob od OLO, ako aj komunikáciu
projektu.

1 000,00 €

133 Marcel Exner

RZ pri ZŠ Štúrova,
Malacky

Projekt je zameraný na realizáciu zavádzania prvkov Vysoko efektívneho
učenia, ako sú pravidlá, životné zručnosti a kompetencie nutné pre život a
úspešnú sebarealizáciu jednotlivca v škole a spoločnosti. Prostriedky IKT nám
pomôžu tvoriť a realizovať aplikačné úlohy tak, aby ich využitie smerovalo k
Životné zručnosti v všestrannému rozvoju osobnosti žiaka s dôrazom na jeho individuálne
základnej škole
potreby.

1 000,00 €

134 Pavol Soldán

Asociácia pre
mládež, vedu a
techniku, nezisková,
vzdelávacia
Denné tábory
organizácia,
"Zvedaví vedci"
Bratislava

132 Natália Vašková

Nadväzujúc na našu činnosť v mesiacoch júl a august pripravíme tri turnusy
denných táborov pre deti so zameraním na vzdelávanie v technických a
prírodných vedách, keďže máme veľa dobrých a tvorivých nápadov. K tomuto
použijeme Metodickú príručku animačného programu „Zvedaví vedci“, kde
amaveťáci spracovali pre deti rôzne pokusy z dostupných materiálov,
napríklad v kuchyni našich mám.

1 000,00 €

Prostredníctvom športu zaujať deti na základnej škole, pravidelným
stretávaním vytvoriť komunitu ľudí, ktorí by v budúcnosti boli ochotní udržať
funkčný dobrovoľný hasičský zbor v Priekope. Prostredníctvom projektu by
sme chceli zakúpiť nové vybavenie na tréningy. Máme zriadený krúžok Mladý
hasič, kde učíme a trénujeme deti v oblasti požiarnej výchovy.

1 000,00 €

Katarína
136 Petruľáková

Občianske
" Hlavičky
združenie Vrškárik, makovičky a
Modra
šikovné ručičky"

Ak chceme utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa je našou úlohou
vytvárať dostatočný priestor s vhodným materiálnym zabezpečením na to,
aby každé dieťa malo možnosť prakticky si rozvíjať technické zručnosti. Deti
majú veľký záujem rozvíjať a objavovať svet navôkol. Na to, aby mohli rozvíjať
svoje zručnosti, je potrebné mať pomôcky, ktoré pomôžu deťom zblížiť sa so
svetom pozorovania a technických zručností. Prostredníctvom tohto projektu
by sme chceli zvýšiť ich záujem o technické skladačky a rozvíjať tak ich
tvorivosť.

981,30 €

137 Ján Macho

Keďže záujem žiakov o techniku klesá, cieľom projektu je vybudovať vzťah
detí k technike, rozvíjať ich technické myslenie a rozšíriť obzor žiakov o
technické inovácie. Získajú tak potrebné vedomosti v technickej oblasti, aby
tak v budúcnosti mali vyššie šance získať prácu. Prípravou novej technickej
Nezabúdajme
učebne s potrebným vybavením a zvýšením počtu vyučovacích hodín
Katolícka ZŠ s MŠ A. rozvíjať aj manuálne technickej výchovy tak podporíme deti v budovaní ich technických zručnosí a
Bernoláka Martin
zručnosti
vedomostí.

1 000,00 €

Modernizácia
učebne Techniky

Vybavením miestnosti pracovnými stolmi, kde sa vyučuje predmet Technika
na 2. stupni ZŠ, ktorý predstavuje prvú ponuku profesijnej voľby, príležitosť
oboznámiť sa s najbežnejšími nástrojmi, so základnými postupmi pri práci s
rôznymi materiálmi, s problémami bežného praktického života a možnosťami
ich riešenia, chceme zvýšiť záujem žiakov o tento predmet. Je to príležitosť
na to, aby si dieťa uvedomilo, o ktoré činnosti má najväčší záujem. V
Technike okrem rozvoja poznávacích schopností žiakov ide aj o rozvoj
mimopoznávacích schopností, najmä o rozvoj a upevňovanie kladných
morálno-vôľových a charakterových vlastností.

1 000,00 €

Napredujeme v
technike a
nemeckom jazyku

Cieľom projektu je vybaviť učebňu potrebným vzelávacím zariadením tak, aby
mohla byť využívaná na edukáciu techniky či nemeckého jazyka. Deti budú
vedené ku kreativite a samostatnosti. Zakúpením techniky chceme poskytnúť
deťom možnosť využívania interaktívnych pomôcok pri vyučovaní a krúžkovej
činnosti. Využitím technického spojenia priamo na vyučovaní budeme
komunikovať so školou v Hausbrunne. Dataprojektor a interaktívnu tabuľu
môžeme využívať na nové trendy vo vyučovaní. Dlhodobou aktivitou je
vydávanie školského časopisu.

1 000,00 €

Rozvíjame tvorivý
detský potenciál

Žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej
rôzných podobách. Na hodinách predmetov s technickým zameraním
vychádzame z konkrétných životných situácií, vlastných skúsenosti žiakov s
fyzikálnymi javmi a technickými objektami. Teóriu prenášame do života a
deje a javy okolo nás prenášame do školských dielní a laboratórií. Predmety
sú predurčené k praktickému overovaniu teoretických poznatkov, čo
umožňujú žiacke pokusy, reálne demonštrácie , práca s materiálom, merania
a ich spracovanie. Podporu využijeme na nákup nových pomôcok do
fyzikálnej a technickej dielne. Plánované aktivity sú: fyzika v kuchyni, fyzika v
živej prírode, technika-praktická činnosť, skúmanie, konštruovanie a pod.

1 000,00 €

135 Filip Valko

138 Karol Gábriš

Stanislava
139 Koporcová

Miroslav
140 Hauskrecht

Hasičský zbor
Priekopa, Martin

Základná škola,
Dudova 2,
Bratislava

ZŠ s MŠ Studienka,
Studienka

Základná škola
Janka Kráľa,
Liptosvký Mikuláš

Výchova detí k
dobrovoľníctvu a
požiarnej ochrane,
prostredníctvom
hasičského športu

141 Jan Neoveský

142 Radoslav Sopko

143 Daniel Šajgalík

144 Miroslav Roziak

145 Karol Vojtík

146 Jozef Vatlavik

147 Ján Špiriak

148 Peter Mikula

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach štúdia a zamestnania sa v
technických smeroch. Podstata projektu spočíva, v nadväznosti na
predchádzajúce aktivity, v realizovaní exkurzie do automobilového závodu
Volkswagen Slovakia v Bratislave pre žiakov našej školy. Pred samotnou
exkurziou budú žiaci teoreticky oboznámení s automobilovým priemyslom na
Návšteva
Slovensku a tiež konkrétne v závode Volkswagen a po skončení vypracujú
automobilového
postery z exkurzie, ktoré budú prezentovať ďalším spolužiakom. Návštevou
ZŠ J.A.Komenského závodu Volkswagen závodu budú mať žiaci lepšiu predstavu o tom, čo obnáša technicky
v Revúcej
Slovakia
orientované zamestnanie.

1 000,00 €

Základná škola Júlie Škola života Bilčíkovej Budkovce technika je super!

Keďže v okrese Michalovce sa nachádza hneď niekoľko strojárskych
podnikov, tak dopyt po zamestnancov je veľmi veľký. U žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia pozorujeme nadanie pre manuálnu prácu (s
drevom a iným materiálom), ktorá ich baví viac než psychická. Z grantu
zakúpime pomôcky podporujúce technickú zručnosť. Súčasťou projektu
bude ukázať techniku v praxi formou návštevy žiakov strojárskych podnikov
Michatek a BSH prípadne Siemens, aby v praxi videli aké práce sa v
strojárskom podniku vykonávajú. Podstatou projektu je pomocou
zamestnanca spoločnosti Volkswagen motivovať žiakov k technickým
povolaniam.

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou,
Košeca

Malí konštruktéri a
bádatelia

Cieľom projektu je učiť sa moderným spôsobom - pokusom, omylom a
samostatnou bádateľskou činnosťou, a tak pritiahnuť, zaujať a motivovať deti
k hrám technického charakteru. Vďaka zakúpeniu konštrukčných stavebníc
projekt rozvíja kognitívny vývin detí predškolského veku a podporuje rozvoj
logického myslenia, priestorovej orientácie a motoriky. Aktivity realizované v
projekte: -zostavovanie dopravných prostriedkov a stavieb z konštruktívnych
skladačiek, prevádzanie jednoduchých pokusov s digitálnym mikroskopom vo
výskumnom kútiku "Malí bádatelia", odhaľovanie princípov magnetizmu.

1 000,00 €

Múdre hranie

Cieľom projektu je vďaka súboru pomôcok a ich systematickému využívaniu v
rámci edukačného procesu formou interaktívnych aktivít podporiť kognitívny
a motorický vývin dieťaťa v období predškolského veku, a tak rozvíjať
poznanie v oblastiach veda, umenie a pohyb. Projekt zahŕňa aktivity, ktoré v
súčinnosti podporia zdravý a správny psychický i fyzický vývin dieťaťa interaktívne spoznávanie ľudského tela, pokusy v detskom chemickom
laboratóriu, rozvoj hudobného cítenia a koordinácia pohybu.

987,10 €

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és óvoda Slniečka objavujú
Vlčany
svet techniky

Zámerom nášho projektu je docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a
zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Našou úlohou
je vytvárať dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na
to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti.
Počas hrových činností v novovytvorenej kuchynke deti sa naučia, ako treba
používať kuchynské spotrebiče, naučia sa že ako sa vyrábajú potraviny
(chlieb, med, mliečne výrobky). Počas hier s konštrukčnými hračkami sa
naučia postupovať podľa graficky znázornených pokynov pri skladaní nových
výrobkov.

1 000,00 €

Rodičovské
združenie Ušiačik,
Bratislava

Naša záhrada miesto byť tvorivý

Vytvorením príjemného a bezpečného prostredia pre deti by sme chceli
zlepšiť výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňovanú vonku. Jedným z cieľov
projektu je vytvorenie tvorivej dielne - prístrešok so stolom a lavicami
vhodný na kreslenie a rôzne edukačné hry. Z dvoch strán budú umiestnené
kvetináče na pestovanie rastlín pre vytvorenie si bližšieho vzťahu detí k
prírode. Ďalším bodom je bludisko s výškou 1m pre bezproblémový dohľad
na deti. Plochy budú upravené farbou pre možnosť popisovania kriedou. Na
niektoré časti namontujeme interaktívne panely napr. zvukové, hmatové.
Rovnako by sme chceli vytvoriť aj hmlovisko, ktoré by sa využívalo počas
teplých letných dní. Pod uvedenými prvkami bude umiestnená bezpečná
dopadová plocha. Tiež plánujeme zorganizovať brigádu na maľovanie
dopravného ihriska pred budovu MŠ.

1 000,00 €

Motigo, o.z.,
Bratislava

Športové
sústredenie
zamerané na
triatlon

Podstatou nášho projektu je, aby deti napredovali v športe, neustále sa
zlepšovali. Chceme im poskytnúť čo najlepšie podmienky pre túto činnosť a
tak aj zakúpiť rôzne pomôcky na cvičenie, plávanie. Každý deň bude na
programe plávanie a ďalšia športová aktivita ako napr. atletika, cyklistika,
športové aj tvorivé hry. Okrem športových aktivít deti spoznajú okolitý kraj,
prírodu a pohoria Veľkej a Malej Fatry. Výstup na Drienok z Rakšianskej
doliny bude súčasťou programu. Cieľom projektu je zdokonalenie techniky
plávania, behu detí a zároveň budovanie športového a tímového ducha.
Získané zručnosti v triatlone zúročia na pretekoch, ktoré sú súčasťou
Slovenského pohára.

1 000,00 €

Občianske
združenie rodičom
ZŠ Matky Alexie,
Bratislava

Projekt súvisí so snahami združenia o revitalizáciu celého školského dvora,
ktorý by po rekonštrukcii mohol slúžiť nielen na výuku hodín ako TŠV, ale aj
ako priestor na oddych a pohyb počas prestávok, príp. po vyučovaní v čase
školského klubu. Aktuálny stav sme sa rozhodli zmeniť, preto sme najprv
oslovili FA STU, kde nám študenti vypracovali projekt možnej revitalizácie
dvora. Súčasťou tohto projektu je pohybová a oddychová zóna, ktorá je
jednou z častí projektu a je nezávislá od realizácie kompletnej rekonštrukcie.
Pohybová, športová Zámerom je vytvoriť priestor vhodný na výučbu i na oddych, preto hodláme
a oddychová zóna financie využiť na nákup vhodného mobiliáru do tejto zóny, ktorá bude
školského dvora
využívaná počas vyučovania i počas voľnočasových aktivít.

OZ Jahôdka v
Kráľovej pri Senci

1 000,00 €

149 Juraj Knaperek

150 Martin Palovčák

Zuzana
151 Dobrovodská

V našej MŠ podporujeme u detí rozvíjanie pohybových schopností a zručností
na čerstvom vzduchu. Cítime potrebu pokračovať v dostavbe ihriska.
Zakúpením pružinových hojdačiek a prvkov fitness vytvoríme zábavnoeduakčný priestor na pohyb detí. Drevený vláčik, preliezačky, lavičky,
prírodovedné centrum a altánok dokončíme svojpomocne ako relaxačnú a
oddychovú časť. Postupne chceme zabezpečiť preliezacie steny, rôzne
šmýkačky podľa finančných možností obce. Projekt zahŕňa rôzne aktivity, ako
napríklad dobudovanie detského ihriska-Vytvorme pre deti radosť z pohybuSpoločne pohybom k zdraviu. Cieľom projektu je rozvíjanie pohybovej
aktivity detí nielen z materskej školy, ale aj z celej obce.

996,98 €

MŠ Budovateľská 8, Telocvičňa v
Prešov
prírode.

Škola disponuje školským dvorom, na ktorom chýba dostatočný počet
herných prvkov pre deti. Úplne chýba herný prvok, na ktorom by si deti
precvičovali lezenie, výdrž, koordináciu v priestore. To nám zaručí zakúpenie
Lanovej pyramídy. Pohybové aktivity môžu byť spontánne , alebo riadené
učiteľkou: ranné cvičenie, pobyt vonku, športová olympiáda. Využívať ju
môžu tiež deti spoločne s rodičmi. Z dlhodobého hľadiska sa tak budeme
snažiť aktivitami podporiť zdravie a pohyb detí, správne držanie tela a zlepšiť
celkovú telesnú zdatnosť.

1 000,00 €

Materská škola
Mojmírovce

Rozpohybuj
chrobáčikov

Podstatou projektu je komplexná výchova detí v oblasti zdravia a pohybu
vybudovaním podnetného ihriska. Dôraz aktivít je na: posilnení
psychomotorického vývoja detí predškolského veku, ktoré zahŕňajú
rovnovážne cvičenia na pohyblivom rebríku, koordinácia pohybov a správna
technika lezenia na lezeckej stene, celková koordinácia pohybov a obratnosť
na celej ihriskovej zostave, čím si deti spevnia všetky svalové skupiny a
predchádzajú tak ortopedickým problémom, pestovanie vzťahu k pohybu,
zdravému životnému štýlu, športu a olympionizmu u detí predškolského veku
a rodičov a zapojenie detí z menej podnetného prostredia a ich rodičov do
aktivít.

1 000,00 €

Svet na hojdačke

Projektom „Svet na hojdačke“ by sme radi podporili u detí záujem o
pohybovo - hrové aktivity na čerstvom vzduchu nielen počas pobytu v
materskej škole, ale i vo voľnom čase. Spestrením rôznorodého náčinia na
školskom dvore vzbudíme u detí záujem o pohyb a šport. Vytvoríme
prostredie, v ktorom umožníme rozvíjať pohybové zručnosti, koordináciu
pohybov, udržiavanie rovnováhy, sebaovládanie a zdravý životný štýl.
Hojdačky zakúpené v rámci projektu by tak mohli využívať nielen deti z
materskej školy, ale i deti z blízkeho okolia.

1 000,00 €

Materská škola pri
ZŠ Habovka

Vytvorme pre deti
radosť z pohybu

152 Pavol Kepič

Občianske
združenie Kukučka
Snina

153 Denisa Makay

Z poskytnutých finančných prostriedkov a vlastných zdrojov nakúpime
interiérové cvičebné pomôcky a vymeníme už staré, nevyhovujúce pomôcky.
Uvedeným sa spestrí a skvalitní výuka telesnej výchovy v predprimárnom
vzdelávaní, nadviaže sa na deťmi absolvovaný športový program spoločnosti
Združenie
imove, ktorý bol zameraný na rozvoj motorickej inteligencie u detí. Vybrané
rodičovskej rady pri
a zakúpené budú certifikované výrobky určené pre deti materských škôl,
Materskej škole v
ktoré prinesú do výučby telesnej výchovy nové impulzy a spestria výučbový
Ika tika gymnastika program.
Kútoch

154 Samuel Filípek

Lucia Kovarovič
155 Makayová

156 František Klačan

157 Miloš Polubňák

1 000,00 €

ZŠ J.A.Komenského
v Revúcej
"Amoskova" latka

Školský projekt Detská atletika je zameraný na rozvoj všeobecných a
následne špeciálnych pohybových schopností u detí vo veku 6 -15 rokov.
Podstatou je pravidelný tréning atraktívnej, avšak pre naše deti dosiaľ
nepoznanej športovej disciplíny - skoku do výšky. Aktivitou je tiež
organizácia súťaže pre malých športovcov v skoku do výšky pod názvom
Amoskova latka, počas ktorej si zmerajú sily v jednotlivých vekových
kategóriách. Chýba nám však potrebné vybavenie - doskočisko, ktoré by bolo
aj naďalej využívané na rozvoj pohybových zručností našich žiakov.

1 000,00 €

Mesto
Rajec/Materská
škola, Mudrochova,
Rajec

Revitalizácia
školského dvora v
materskej škole v
Rajci

Sme skupina rodičov, priateľov školy a učiteľov pri ZRŠ, ktorí sa rozhodli
zmodernizovať školský dvor v našej materskej škole svojou dobrovoľníckou
prácou. Podstatou projektu je vytvoriť viac možností pre pohybové aktivity
a rozvoj pohybových zručností detí predškolského veku. S revitalizáciou
areálu sme už začali v 4/2017. Čo sa podarilo: vybrúsiť a očistiť všetky
železné konštrukcie hojdačiek, preliezok a preklápačiek a mnoho iného.
Týmto projektom by sme chceli doplniť ihrisko o dva prístrešky, aby tak bolo
umožnené exteriérové vyučovanie aj v nepriaznivom počasí, zdravotné
chodníčky a vláčik. Budeme tak rozvíjať rovnováhu detí, ich zdravie, ale i
logiku a teoretické poznatky.

1 000,00 €

Hravá kopa

Hlava-ramená-kolená-palce alebo v skratke Hravá kopa je projekt
organizovania otvorenej telocvične jedenkrát do týždňa na 2 hodiny pre
rodiny s deťmi, mladších žiakov aj tínedžerov. Mesto Svätý Jur nemá kultúrny
dom, novootvorená a zrekonštruovaná telocvičňa je tak ideálnym miestom
na vytváranie komunity a zlepšovanie aktívneho pohybu rôznych vekových
skupín v našom mestečku. Keďže sa dá telocvičňa predeliť, počas času nášho
prenájmu by v jednej polovici mohli fungovať rodiny s deťmi pri rôznych
hrách, v druhej polovici tínedžeri s florbalom či futbalom. Účasť na aktivitách
v telocivčni bude pre účastníkov bezplatná.

1 000,00 €

Športujeme v
našom meste

Športový klub Sršne Revúca chce združovať deti v meste Revúca v rôznych
športových odvetviach - futbal, hokej, beh, cyklistika a.p. a pomáhať im
trénovať pod odborným vedením, s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu detí. S
malými futbalistami pracujeme už 1 rok. Chceme rozšíriť svoje pôsobenie aj
na iné druhy športov a zvýšiť tak záujem väčšieho počtu detí o pohyb a
športové aktivity.

1 000,00 €

MOZAIKA - Svätý
Jur, o.z.

ŠK Sršne Revúca

158 Peter Filo

159 Luboš Medvácz

160 Ján Jakubček

CHAmPIoN CLUB,
o.z., Dubnica nad
Váhom

Družstevník
Lehnice, HK,
Lehnice

ZŠ s MŠ Dolná
Poruba, Materská
škola

CHAMPION.KIDS

Cieľom projektu je vytvorenie možnosti adekvátneho trávenia voľného času
detí a mládeže počas letných prázdnin, kedy zabezpečíme organizovanie
pravidelných silovo-kondičných a zábavných tréningov. V rámci projektu
zakúpime potrebné športové vybavenie s cieľom oboznámiť mládež s
modernými druhmi športov ako crossfit či kondičný box. Pravidelne budu
precvičovať pod odborným dohľadom trénerov. Fyzickými tréningami detí sa
zlepšuje ich motorika, pohybové zručnosti a pravidelný pohyb prispieva k
rozvoju ich celkovej fyzickej zdatnosti a zdravému životnému štýlu.

1 000,00 €

Malé hádzanarky Naša budúcnosť

Podstatou projektu je podpora a šírenie aktívneho pohybu medzi deťmi
školského veku, propagovať a rozvíjať hádzanú, realizovať aktivity smerujúce
k prevencii obezity detí. Je nevyhnutné si uvedomiť, že v minulosti bol
prirodzený a spontánny pohyb každodennou súčasťou života detí a mládeže.
Naša snaha o výchovu dobrých športovcov a predovšetkým dobrých ľudí je
náročná nielen na čas, ale predovšetkým na finančné a materiálne
zabezpečenie. Preto zapájame a spolupracujeme so školami, rodičmi,
obecným úradom a inými subjektami s cieľom zlepšiť úroveň hádzanej.

1 000,00 €

"Hýbme celým
telom"

Pohyb je dôležitý prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho
psychosomatického a psychomotorického vývinu detí. Prostredníctvom
využita exterierových posilňovacích strojov si deti budú osovojovať nové
pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti. Deti budú
motivované k pohybovej aktivite a k efektívnemu využitiu voľného času.

161 Miroslav Kuna

Športový klub
Bobrovec

Šmýkačkovo

162 Marián Pšenka

Obec Dražkovce Základná škola

Pohyb deťom

163 Lucia Kolesárová

Obec Plavecký
Mikuláš samospráva pre
Základnú školu
Plavecký Mikuláš

164 Dalibor Gunčaga

Telovýchovná
jednota Slovan
Podvysoká

165 Branislav Jaďuď

166 Miroslav Riška

167 Ján Matejčík

Cieľom projektu je športovanie detí a mládeže na novovybudovanom
bezpečnom a príjemnom mieste detského ihriska. V úvodnej časti projektu
by sme zakúpili športovú zostavu na šmýkanie. Brigádnickou prácou by sme
spravili terénne úpravy a pripravili detské ihrisko pre širokú verejnosť. Počas
dňa môžu detské ihrisko využívať rodiny s deťmi, ale aj blízka materská škola.
Športový klub zabezpečí prípadné úpravy terénu a obec následnú
starostlivosť.
Sme škola bez telocvične. Cieľom projektu je využiť potenciál školského
dvora, nakoľko sa takmer všetky pohybové aktivity vykonávajú na školskom
ihrisku. Radi by sme prostredníctvom zakúpenia hracích prvkov poskytli
deťom atraktívny priestor pre aktívny oddych.

Dnes keď všade počúvame o tom, že naše deti stále viac a viac času trávia pri
počítačoch a veľmi málo sa venujú pohybu, športu a cvičeniu, chceme
zabezpečiť podmienky pre lepšie pohybové aktivity aspoň v čase keď sú deti
v škole. No keď chceme s deťmi robiť športové aktivity musíme mať
vytvorené podmienky. Jednotu z takýchto je i telocvičňa v Základnej škole.
Jej vybaveniu sa však v posledných rokoch venovala malá ba skôr žiadna
Cvičím, cvičíš,
cvičíme - zdravie si pozornosť. Jej zariadenie je staré a opotrebované a v mnohých prípadoch
nefunkčné. Cieľom projektu je čiastočne obnoviť toto vybavenie.
tvrdíme.
Pravidelnými tréningami detí vybudovanie si vzťahu k zdravému životnému
štýlu. Plánujeme dovybaviť mladších žiakov TJ Slovan Podvysoká
tréningovými pomôckami a materiálnym zázemím, nakoľko mnohí
pochádzajú zo sociálne zenvýhodnených rodín. Táto aktivita vedie deti k
Futbal pod horami zmysluplnému tráveniu voľného času.

968,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Šírme tradície
Západoslovenské
našich predkov z
folklórne združenie, generácie na
Nitra
generáciu

Snahou folklórneho súboru ZOBOR, je šíriť ľudové tradície, rozvíjať lásku k
folklóru a národným tradíciám. Cieľom projektu je rozšíriť materiálne
vybavenie folklórneho súboru ZOBOR a následná prezentácia zvykov, tradícií
a krojov Nitrianskeho regiónu žiakom základnej školy. Celý projekt by sa mal
niesť v duchu ľudového tanca, hudby folklóru, zvykov a tradícií formou
"tanečnej školy" v ZŠ Fatranská, do ktorej sa budú môcť žiaci aktívne zapojiť,
s hlavným zámerom priblížiť účastníkom zvyky a tradície, spoznať kultúru
svojich predkov formou odovzdania poznatkov členov folklórneho súboru
Zobor mladšej generácii.

1 000,00 €

Futbalový klub
Telovýchovnej
jednoty Kúty

A predsa dám
Gooóól

Hlavnou myšlienkou projektu je propagovať pohyb a zdravý životný štýl u
detí a mládeže v našej obci. Projektom chceme prilákať k pravidelnému
športovaniu čo najviac detí a vytvoriť u nich kladný vzťah k pohybovej
aktivite. Zámerom a cieľom je zabezpečiť nové pomôcky k futbalovým
tréningom, a to za účelom skvalitnenia prípravy a najmä za účelom motivácie
detí a mládeže k aktívnemu tráveniu voľného času na ihrisku. Chceme
podporovať prirodzený pohyb, pohyb na čerstvom vzduchu a to všetko bez
dôrazu na výkon, ale pre radosť z hry.

999,80 €

Toč sa, krúť sa,
sukienočka

Hlavným cieľom nášho tanečného krúžku je zachovávať a rozvíjať ľudové
tradície, zvyky a obyčaje z Oravy i z celého Slovenska. Prebúdzať u detí
záujem o dedičstvo našich predkov a viesť ich k aktívnemu pohybu.
Neodmysliteľnou súčasťou ľudových tancov je ľudový kroj, v ktorom budú
deti tancovať pri rôznych príležitostiach.

Tanečný krúžok
LENTILKY.

Pre deti je túžba po pohybe spontánnym a prirodzeným prejavom. Úlohou
tanečného krúžku je hravým spôsobom podchytiť v dieťati tanečnú
prirodzenosť, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, pohybovú pamäť, správne
držanie tela a tiež zachovať radosť z pohybu. Pravidelnou tanečnou činnosťou
prispieva k radosti z pohybu a vytvára trvalý vzťah k pohybovým aktivitám.
Počas roka si osvoja tanečné prvky, choreografiu na modernú hudbu. Z
grantu plánujeme zakúpiť pomôcky a náčinie na zabezpečneie krúžkovej
činnosti.

ZŠ s MŠ Breza

Materská škola, ul.
168 Karin Hamborská Hollého, Hlohovec

1 000,00 €

998,19 €

169 Peter Bučič

170 Peter Gajdošík

171 Andrea Boleková

Stolný tenis patrí medzi obľúbené voľnočasové aktivity detí a mládeže v
Záhorskej Bystrici. Záujem čoraz väčšieho počtu detí a mládeže o
navštevovanie detského stolnotenisového klubu si vyžaduje vybudovanie
Rozvoj masového
rozšírených tréningových kapacít a vytvorenie personálnej aj technickej
stolného tenisu pre základne. Cieľom projektu je dovybanie pomôckami a potrebami čo
deti a mládež v MČ umožnení ďalším záujemcom zapojiť sa do činnosti stolnotenisového klubu a
tak podporiť športové aktivity detí.
Záhorská Bystrica

1 000,00 €

Rodičovské
združenie pri MŠ
Na našom dvore
Bohrova, Bratislava bezpečne

Pre deti v Materskej škole je najočakávanejšou časťou dňa, keď pani učiteľka
povie:"Prezlečte sa a ideme von." Na našom školskom dvore je množstvo
hracích prvkov pre pestrú hru detí. Nie všetky však už dnes spĺňajú
bezpečnostné štandardy. Najväčšie starosti nám robia veľké hracie prvkami
ako je detský kolotoč či detská preliezková zostava, kde nám chýbajú
dopadové plochy, ktoré by zmiernili prípadný pád dieťaťa pri hre a predišli bz
vážnejšiemu úrazu na našom dvore. Potrebné je aj prekryť pieskovisko
sieťou, aby sme zabezpečili hygienu piesku na hranie. Cieľom je vytvoriť
bezpečné zóny na hranie a pohyb detí.

1 000,00 €

Základná škola,
Dudova, Bratislava

Technika je hra

Naša škola je dlhodobo zameraná na podporu polytechnickej, najmä
technickej výchovy. Na 2. stupni žiaci majú možnosť aktívne využívať dobre
vybavenú dielňu, a to nielen počas vyučovania. Cieľom tohto projektu je, aby
sa vyučovanie prírodovedy už na 1. stupni stalo tvorivým, kreatívnym,
zábavným, ľahšie pochopiteľným pre mladších žiakov. Technika je veda o
veciach a dejoch a vďaka projektu ju budeme môcť žiakom priblížiť hravou a
prirodzenou formou. Cieľom je, aby žiaci 1. stupňa odchádzali na 2. stupeň s
dobrými základmi na vyučovanie polytechnických predmetov.

1 000,00 €

Malí vedci

Mnohé spontánne detské činnosti či hry obsahujú prvky, ktoré je možné
považovať za základ technického premýšľania a konštruovania. Pri
premyslenej podpore týchto predispozícií je možné rozvinúť samotné
technické a konštrukčné spôsobilosti potrebné pre bežný život a zároveň
vytvárať predpoklad pre ďalšie rozvíjanie profesionálnych technických
spôsobilostí a zručností na vyšších stupňoch vzdelávania. Pre dieťa
predškolského veku je najlepším prostriedkom na získavanie vedomostí
priama skúsenosť, kontakt s predmetmi pomocou výskumných aktivít.

993,50 €

Nauč ma to , aby
som to dokázal
sám...

Podstatou projektu je v rámci Materského centra realizovať aktivity, ktoré
napomáhajú rozvoju technických zručností detí, rozvíjajú ich jemenú a hrubú
motoriku, učia ich o význame niektorých tehnických predmetov, ich
fungovaní a využívaní prostredníctvom jednuduchých aktivít a hier. Chceme
poukázať na techniku a jej všadeprítomnosť v okolitom svete.
Prostredníctvom originálnych pomôcok Montessori chceme deti naučiť
používať rôzne predmety a naučiť ich viac o niektorých prírodných javoch.

991,00 €

Dotkni sa chémie

V rámci projektu na chodbe 2. stupňa vyrobíme trvalú expozíciu periodickej
tabuľky prvkov formou policovej skrinky s presklením 3x2 m2. Každá polička
s podsvietením odprezentuje prvok fotografiou, názvom, pr. číslom,
objaviteľom, formou výskytu a spôsobom použitia v praxi. Cieľom expozície
je zvýšenie záujmu o vedu, výskum materiálov, chémiu a vývoj v technike.

1 000,00 €

Pingpongový klub
Záhorská Bystrica

Materská škola s
VJM - Óvoda
172 Ing. Juraj Komlósi Neded

173 Tomáš Kubovič

174 Mifka Marek

Hrnček var Materské centrum
Centrum voľného
času,
Turzovka

Základná škola
Vinohradská
Šenkvice

175 Jana Thomková

Základná škola s
materskou školou
Hurbanova,
Martin

176 Ján Kubík

Základná škola s
materskou školou
Vitanová

OZ Kráľovská
koruna
177 Daniela Topľanská Tvrdošín

178 Ján Šima

179 Roland Murtini

ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka
Zákamenné

Cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl možnosti štúdia na
stredných odborných školách, ktoré sa nachádzajú v regióne. Chceme žiakom
ukázať možnosti a prínosy z duálneho vzdelávania. Tento projekt chceme
realizovať formou interaktívnych dielní. Interaktívne dielne budú pripravené
v spolupráci so študentami, pedagógmi rôznych stredných škôl regiónu.
Interaktívne dielne budú predstavovať malé pracoviská alebo časti pracovísk,
kde študenti ukážu svoje vedomosti v praxi.
Deň remesiel
Dieťa je prirodzene zvedavé a túži po poznaní. Podstatou projektu je umožniť
deťom metódou zážitkového učenia, formou hier, bádaním, rôznymi pokusmi
S technikou sa radi a konštruovaním, prostredníctvom technického materiálu, didaktických
hráme, nepoznané pomôcok, objavovať a spoznávať nepoznané, a tak porozumieť svetu okolo
nás.
spoznávame

Detský svet vedy a
techniky

Cieľom projektu je vybudovanie centier aktivít „Dielňa“ a „Pokusy“, čím
vytvoríme tvorivé prostredie na rozvíjanie špecifických manuálnych zručností
a základných spôsobilostí vedeckej práce u detí. Pani učiteľky budú s deťmi
pracovať na denných projektoch, v ktorých sa vžijú do roly Vedcov a
Konštruktérov nových Volkswagen autíčok.

Projekt skvalitní výchovno-vzdelávací proces sociálne a zdravotne
Pomôž mi, aby som znevýhodnených detí. Nákupom didaktického materiálu Montessori
to dokázal sám
pedagogiky nám bude umožnené rozvíjať tieto deti po všetkých stránkach.

Združenie rodičov
pri Materskej škole
Bobrovec
Konštruktéri!

Cieľom projektu je priblížiť deťom rôzne zamestnania rodičov a rozvíjať
technické zručnosti prostredníctvom manipulácie s didaktickými pomôckami,
predmetmi a materiálmi. Deti budú riešiť technické, konštrukčné a
užívateľské úlohy, pri ktorých sa rozvíja logické myslenie, samostatnosť a
praktická tvorivosť.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Terézia
180 Gedeonová

Rodičovské
združenie pri
Základnej škole v
Záhorskej Vsi

Zážitok v triede

Naša škola bola v lete úspešná v projekte Gesto pre mesto spoločnosti
Raiffeisen v rámci ktorého získala grant na altánok, v ktorom plánujeme
realizovať výučbu formou zážitkového vyučovania získavaním teoretických
znalostí a nadobúdaním manuálnych zručností. Pre tento účel chceme
priestory vybaviť mobiliárom a edukačnými pomôckami zameranými na
vyučovanie techniky, pracovného vyučovania a obohatiť tak výchovnovzdelávací proces v našej škole.

1 000,00 €

"Ako si urobíš, tak
budeš hrať"

Cieľom projektu je prostreníctvom záujmu o šport zároveň zvýšiť technické
zručnosti detí. Projekt je zameraný na rozvoj technických zručností detí
navštevujúcich stolnotenisový krúžok. Deti sa s pomocou trénera naučia
techniku lepenia poťahov na raketu, sami si pripravia raketu pre svoju hru,
ako i zvládnuť celú technickú prípravu hry.

1 000,00 €

181 Ján Pešadík

LOREM, n.o.,
Novoť

182 Juraj Kalus

Cieľom projektu je prenos nemeckého jazyka do vyučovania iných predmetov
a upevnenia medzipredmetových vzťahov. To znamená, že hodiny
nemeckého jazyka budú situované ako hodiny dejepisu a zemepisu. Cieľom je
ZŠ J. Komenského , Učíme sa pre život a pripraviť žiakov tak, aby zvládali využitie nadobudnutých jazykových
prax
poznatkov v praktickom živote.
Púchov

Mgr. Martin
183 Bařina

Základná škola s
materskou školou,
Andreja Kubinu,
Trnava

Chceme sa učiť po
nemecky

OZ Rodáci,
Čermany

Časy, kedy skoro v každej druhej domácnosti našej malej obce znel nemecký
jazyk a rodiny mali priame rodinné zväzky s nemeckými občanmi sa pomaly,
ale isto vytrácajú aj so starou generáciou. Získaním potrebného technického
a edukačného materiálu chceme znovu rozozvučať nemčinu v ušiach malých
detí, ale aj ich rodičov a oživiť kultúrny život v celej obci. Prostredníctvom
mladej generácie Rodákov pripravujeme kreatívne kurzy nemčiny, kultúrne
Návrat ku koreňom večery pri rozprávkach pre celé rodiny.

1 000,00 €

Klub čitateľov v
Gymnázium Lipany nemeckom jazyku

Cieľ projektu je vytvorenie nemeckej knižnice, mediotéky na jazykovej úrovni
A1, A2. Knižnica bude k dispozícii nie iba pre žiakov našej školy, ale aj pre
základné a stredné školy v okolí. Ku knihe žiaci obdržia čitateľské portfólio,
do ktorého budú postupne zapisovať obsah prečítanej knihy, či DVD.

797,20 €

Materská škola,
Ul. Kukučínova,
Snina

Kukučkári na
kolesách

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom bicyklovania vytvárať
podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu detí predškolského
veku za účelom zlepšenia psychicko-fyzickej zdatnosti, prevencie proti
chorobám, obezite a získavania základných pravidiel cestnej premávky.

994,00 €

Občianske
združenie Zvedavá
včielka,
Štefanov nad
Oravou

Zámerom nášho projektu je využite multifunkčného ihriska a vytvorenie
takých podmienok, aby sa dalo využiť aj ako dopravné. Multifunčné ihrisko
bolo vybudované v roku 2014, ale doposiaľ nie je využívané v plnej miere,
nakoľko nám chýba vybavenie (trojkolky, bicykle a pod.) ktoré by umožnilo
deťom aktívne sa zapojiť a organizovať rôzne činnosti zamerané na dopravnú
Zvedavo a bezpečne výchovu. V súčasnosti bicyklovanie a kolobežkovanie nie je finančne
na cestách
dostupné pre všetky deti rovnako.

184 Peter Sedmák

185 Marek Mojžiš

186 Milan Sivák

187 Lenka Brišová

188 Vladimír Ogurek

189 Martin Miča

190 Daniel Leštinský

Cieľom projektu je podpora výučby nemeckého jazyka a zlepšenie kvality
vzdelávania. Chceme žiakom zabezpečiť kvalitné učebnice a pomocné
učebné materiály, ktoré im uľahčia zvládnutie cudzieho jazyka a umožnia
precvičovanie všetkých jazykových zručností - počúvanie a čítanie s
porozumením, písanie a rozprávanie.

Projektom vytvoríme priestor na rozvoj dopravnej výchovy. Za finančné
prostriedky zakúpime didaktický materiál a odrážadlá, štvorkolky, ktoré sú
pre deti príťažlivým prostriedkom na prirodzený a radostný rozvoj hrubej
motoriky. Didaktickým materiálom vytvoríme dopravné ihrisko, ktoré
budeme simulovať cestnú dopravu v mestskom prostredí, nakoľko naše
zariadenie sa nachádza v malej dedine, kde nemáme vytvorené podmienky
na kvalitatívny rozvoj dopravnej výchovy.

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole
Gôtovany

Doprajme deťom
pohyb

Obec Prietrž zriaďovateľ MŠ

Prostredníctvom rôznych tematických hier na dopravu, šoférov, policajtov
budeme v deťoch budovať správne návyky správania sa v cestnej premávke,
a to z pohľadu chodcov, cyklistov aj kolobežkárov. Podstatou projektu bude,
aby deti bezpečne poznali dopravné predpisy chodcov a cyklistov.
Prostredníctvom detských hier budeme prezentovať rôzne dopravné situácie,
Dopraváčik v škôlke stimulovať nehody a úrazy.

Obec Dražkovce

Útulňa kníh
191 Hana Michalíková Košice

990,00 €

900,75 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Bezpečné kolesá

Pripraviť pre deti také situácie, ktorých úlohou je výchova detí k bezpečnosti
k cestnej premávke a zároveň prispievajú k radosti z pohybu. Využitie
detských dopravných prostriedkov aj v rámci voľnočasových aktivít v ŠKD.

1 000,00 €

Aby knihy boli
čítané!

OZ Útulňa kníh chce v rámci projektu zriadiť ďalší knižný regál v priestoroch
Východoslovenského onkologického ústavu (VOU) v Košiciach. Zefektívniť
zber kníh zriadením knižných boxov na verejne dostupných miestach, kde
budú môcť darcovia priamo vhodiť menší počet kníh.

1 000,00 €

192 Jan Čierny

Projekt sa zameria na využitie umenia pri integrácii detí a mládeže z iných
krajín (utečencov a migrantov). Prostredníctvom tvorivých dielní s využitím
hudobných nástrojov a divadelných techník budú mať možnosť spoznať
Občianske
svojich rovesníkov narodených na Slovensku. Spoločné aktivity umožnia
združenie Mareena,
lepšie porozumieť, spoznať rôzne kultúry a v konečnom dôsledku lepšiu
BA
Umením k integrácii integrovať cudzincov v Bratislave.

1 000,00 €

193 Lukáš Sedlák

Projekt je súčasťou celoročného neformálneho vzdelávania mladých
dospelých po odchode z detského domova. Vzdelávame matky detí –
klientky Centra pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach, vo zvýšení
rodičovských zručností ako prevencie pred odobraním dieťaťa z rodiny.
Nadácia DeDo –
Organizujeme dve komunitné vzdelávania mladých dospelých za mesiac, ale i
Solidarita s deťmi z
jednodňové vzdelávanie pre mladých dospelých, ktorý už ukončili ústavnú
detských domovov
starostlivosť. V roku 2018 pripravujeme vzdelávacie aktivity pre deti v
pre Krízové
detských domovoch, každý mesiac bude prebiehať jedno trojdenné
centrum Dorka
Košice
Spolu to dokážeme vzdelávanie.

1 000,00 €

194 Maroš Letoštiak

Základná škola s
materskou školou,
E.P.Bardosa
Habovka

Spriateľme sa s
knihami

Podstatou projektu je vzbudenie záujmu u žiakov o čítanie kníh a prehĺbenie
čitateľskej gramotnosti. Súčasťou projektu je vytvorenie čitateľského kútika a
kútika na plnenie domácich úloh pre deti so SZP, ktoré v domácnosti nemajú
prístup k počítačom a internetu. V novej knižnici chceme realizovať čitateľské
besiedky a hodiny literárnej výchovy.

993,97 €

TU SME,
neinvestičný fond,
Bratislava

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok a aktivít deti s autizmom v
Špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom pri DSSpKM. Ku kvalitnému
prístupu patrí okrem odborných terapií aj vhodný priestor na stimuláciu a
rozvoj ich zručností. Deti s autizmom majú problémy v komunikácii, v
sociálnych vzťahoch a zmysluplnej, tvorivej hre. Často je pridružená
Hra ako prostriedok mentálna retardácia. Deti s autizmom majú špecifické vnímanie, a preto
senzorickej
potrebujú špecifické podnety. Podstatou projektu je doplnenie už zriadeného
integrácie u detí s ihriska o podnetné pomôcky zlepšujúce senzomotoriku detí ako i
zabezpečenie školenia pre terapeutov.
autizmom

1 000,00 €

Projekt pomôže mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí do 19 rokov
žili v Detskom domove. Tento ich nepripravil na samostatný život. Dnes žijú v
Zariadení podporovaného bývania, kde sa učia starať sa o seba a o
domácnosť. Na to, aby v budúcnosti žili čo najviac samostatne je dôležité
pomôcť im nájsť si zamestnanie, získať pracovné zručnosti a pracovné
návyky, ale i vedieť nadviazať a udržať vzťahy. Náš projekt sa realizuje v
spolupráci s jazdeckým klubom, kde sa mladí ľudia so zdravotným
postihnutím budú v rámci projektu učiť starať sa o kone, pracovať, ale najmä
nadväzovať vzťahy čím sa dosiahne ich prirodzená integrácia do komunity.

1 000,00 €

195 Andrej Bubák

196 Miroslav Repáň

197 Kai Jerchel

198 Ján Bartoň

Alternatíva centrum
nezávislého života,
n.o., Lučenec
Hobby ako práca

OZ KOLOBEH
ŽIVOTA,
Prešov

Základná
organizácia Jednoty Seniori v pohybe dôchodcov
pohyb v každom
Plavecký Peter
veku

Daruj nádej,
občianske
združenie, Banská
199 Miroslav Dokoupil Bystrica

200 Alica Havelová

Projekt (autorské predstavenie) sleduje tri ciele. Prvým cieľom je postupné
vyrovnávanie sa pozostalých detí so stratou rodiča a smútkom
prostredníctvom dramaterapií a autorského divadelného predstavenia
Divadelné
„Čierno-biely svet“, kde pracujú so svojimi emóciami a zároveň vzdelávajú
predstavenie OZ
verejnosť v zmysle spravávania sa k smútiacim pozostalým, čo je druhým
KOLOBEH ŽIVOTA: cieľom projektu. Tretím cieľom projektu je celkové odtabuizovanie témy
„Čierno-biely svet“ smrti a smútkového poradenstva.

OZ Tvorivá dielňa,
Košice

Podstatou projektu bude pripraviť pre seniorov aktivity , ktoré sa budú
realizovať v interiéri ako aj v exteriéri. Pohybové aktivity budú prinášať
pozitívny efekt rovnako pre fyzickú ako aj duševnú kondíciu. Pri pravidelných
naplánovaných aktivitách si seniori hravo zacvičia a rozhýbu svoje telo.
Spojíme pohyb so zábavou v spoločnosti ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké
problémy.

Dieťa je živel, behá po ihrisku, hrá futbal, tancuje, spieva, maľuje, chodí do
kina, do školy, užíva si každý moment, ktorý mu život poskytuje. Deti s
hendikepom majú tieto možnosti obmedzené. Aby napredovali a ich
zdravotný stav sa nezhoršoval musia pravidelne cvičiť. Zakúpením vhodných
pomôcok chceme týmto deťom umožniť cvičenie a zároveň podporu
zmyslových systémov hravou formou v príjemnom prostredí. Podpora bude
zameraná predovšetkým na zvyšovanie samostatnosti a nezávislosti,
Pohyb nám pomáha vnímania, emocionality, kognitívnych procesov, komunikácie a motoriky.

Cesta je cieľ

Vytvorením podnetného priestoru s využitím techník arteterapie na tvorivých
dielňach pomôžeme cieľovej skupine zorientovať sa, objaviť, definovať a
následne naplniť osobné i profesijné ciele, ktoré im pomôžu ďalej sa rozvíjať,
vlastným pričinením si nájsť spôsoby ako vylepšiť svoju ekonomickú a
sociálnu situáciu. Vďaka aktivitám prispejeme k začleneniu do komunity
seniorných, mladých a sociálne znevýhodnených i matky vracajúce sa po MD
do práce. Kombináciou tvorivých a arteterapetuických dielní a komunikácie s
koučom vytvárame priestor na zlepšenie pohľadu na vzniknuté životné
situácie a nájdenie vlastných riešení.

1 000,00 €

980,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

201 Kamil Halimovič

202 Marek Riška

203 Ing. Milan Frolo
SPOLU

Mesto Trstená

Hrami k lepšej
pamäti

Podstatou projektu je prostredníctvom práce v malých skupinách umožniť
seniorom pracovať so svojou pamäťou, precvičovať psychomotoriku,
koncentračné cvičenia, techniky ukladania informácií do pamäti, logické a
grafomotorické úlohy. Prvou aktivitou projektu bude lekcia pod dohľadom
odbornej lektorky. Na prvú lekciu budú v pravidelných intervaloch 1x
týždenne nadväzovať pracovné skupiny seniorov, s ktorými budú v
priestoroch mestskej knižnice pracovať dobrovoľníci a kde seniori budú môcť
ďalej rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

987,00 €

PRIMA n.o.,
Bratislava

U zamestnancov - ľudí s mentálnym znevýhodnením by sme chceli rozvinúť
ich pracovné zručnosti. To, čo definujeme, že im chýba (nielen v pracovnom,
ale aj v osobnom živote), sú počítačové zručnosti. Chceme naučiť našich
kolegov - zamestnancov s mentálnym znevýhodnením základom práce na
počítači a následne tak využiť tieto získané znalosti v prechode na
Nakŕm svoju bunku! elektronickú evidenciu v našej chránenej dielni.

555,00 €

Fórum života,
občianske
združenie,
Bratislava

FEMINA
preventívne
vzdelávanie

Účelom projektu je prevencia a eliminácia násilia, diskriminácie, zlej sociálnej
situácie a nečakaného tehotenstva dievčat a žien. Primárnou cieľovou
skupinou sú žiačky a študentky škôl, sekundárne odborní lektori a
pedagógovia. Hlavným cieľom je vytvoriť odborné vzdelávacie materiály pre
preventívne vzdelávanie/ prednášky na školách. Centrum FEMINA (Levice)
disponuje odbornými pracovníkmi poskytujúcimi kontakty, informácie a
odborné poradenstvo dievčatám a ženám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných
situáciách. Riešené prípady poradne budú tvoriť významnú časť odborných
materiálov pre lektorov, pedagógov i účastníkov prednášok.

1 000,00 €
200 704,78 €

