Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia Október 2019
GP Budúcnosť aj s autizmom
Názov žiadateľa / Mesto

Názov projektu

1 Nezisková organizácia Centrum pre Včasná pomoc rodinám
rodinu Kvapka - ambulancia klinickej
psychológie a psychoterapie pre deti a
dospelých, Bratislava

Krátka charakteristika predkladaného projektu
Cieľom projektu je zriadiť v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie pre deti diagnostickú
nízkopodnetovú miestnosť na vyšetrovanie detí s PAS, s ohrozeným vývinom, vývinovým oneskorením alebo s
podozrením na PAS. Zároveň tým chceme rozšíriť diagnostické a terapeutické kapacity a podielať sa tak na
znížení čakacej lehoty na vyšetrenie. Sekundárnym cieľom je vzdelávať laickú a odbornú verejnosť o prvých
znakoch a diagnostike ohrozeného vývinu a PAS u detí.
Chceme vybudovať materiálno-technické a priestorové podmienky na zabezpečenie procesu vzdelávania a
požiadavky na vzdelávanie žiakov s PAS, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chýba nám priestor
– ktorý sme si pracovne nazvali – Tichá zóna, práve pre žiakov s autizmon.

2 Základná škola s materskou školou,
Budmerice 430

Tichá zóna

3 Výcviková škola pre vodiacich a
asistenčných psov, Bratislava

Štvornohí terapeuti

Pozitívny dopad psieho tvora na človeka je predmetom mnohých výskumov už desiatky rokov. Práve na
intervenčné aktivity za pomoci psa, ako na jednu z možností pomoci deťom s poruchou autistického spektra sa
zameriavame v projekte. Na pravidelných individuálnych terapeutických stretnutiach s dieťaťom s PAS budeme
cielene pracovať na tých jeho oblastiach, ktoré budú vytýčené rodičmi dieťaťa a to za pomoci psích asistentov.

4 Špeciálna základná škola, Martin

Škola pre život

Zriadenie učebne pre pracovné vyučovanie vybavenej pomôckami pre nácvik pracovných zručností a návykov,
ktoré umožnia väčšiu samostatnosť žiakov v každodennom živote (práca s drevom, náradím, montážnym
materiálom, práca s textilom- triedenie, skladanie, žehlenie). Lepšie a kvalitnejšie využívanie voľného času
žiakov s autizmom podporí nácvik práce s kreatívnym materiálom, stavebnicami .

Schválená
suma
podpory

3 500,00 €

3 500,00 €

3 498,40 €

2 535,00 €
5 Spojená škola, Čadca

6 Centrum Včasnej intervencie Žilina,n.o.

Rastieme pod
hviezdami

Chceli by sme zariadiť špeciálnu miestnosť Snoezelen, v prostredí ktorej budeme poskytovať deťom s
autizmom a mentálnym postihnutím množstvo neobvyklých zmyslových zážitkov, ktoré poskytujú špeciálne
pomôcky. Tieto u detí vyvolávajú zmyslové reakcie, podporujú poznávacie procesy, pamäť, pozornosť,
percepciu a rozvoj komunikácie . Ide o jednu z najpríjemnejších terapií. Ponúka rôzne možnosti využitia, keďže
vybavenie a zariadenie miestnosti pôsobí na deti motivujúco a relaxačne.
Komplexná stimulácia a Naša organizácia dlhodobo pracuje s deťmi s autizmom a ich rodinami. Deťom poskytujeme pravidelné terapie,
podpora detí s
rodinám poradenstvo a podporu. Vďaka projektu by sme radi zariadili Snoezelen miestnosť zakúpením
autizmom (Snoezelen) vhodných pomôcok na relaxáciu a stimuláciu všetkých zmyslov dieťaťa. Chceme vytvoriť priestor, ktorý by sa
dal prispôsobiť pre individuálne potreby dieťaťa. Prostredníctvom terapií v Snozelen miestnosti by sme chceli
podporiť komplexný vývin detí s autizmom a zlepšiť ich sociálne kompetencie.

3 484,08 €

3 500,00 €
7 DSS Hrabiny, Nová Baňa

Prostredím
ovplyvňujeme
správanie - ABA terapia,
senzorická stimulácia

Autista nedokáže správne spracovať zmyslové stimuly a mnohí sú až posadnutí sebastimuláciou. Bez
primeranej stimulácie ako náhradu hľadajú východisko v sebapoškodzovaní, hneve alebo repetitívnom
správaní. Forma intervencie zameraná na redukciu a predchádzanie týmto rysom je práve metóda ABA a
vytváranie multisenzorických a relaxačných priestorov.
3 370,00 €

8 Spojená škola internátna, Kremnica

Multisenzorická
Zámerom projektu je vytvoriť multisenzorickú miestnosť. Jej potreba vychádza z individuálnych potrieb našej
miestnosť - miesto, kde cieľovej skupiny a našich pedagogických a terapeutických zámerov. V edukačnom procese budeme využívať
sa učím aj relaxujem
miestnosť na rozvoj vnímania, emocionality, poznávania, dosiahnutie zmien pozornosti a koncentrácie dieťaťa,
posilňovanie rovnováhy medzi uvoľnením a aktiváciou jedinca. Popoludní to bude priestor pre relax, oddych,
upokojenie sa, rozvíjanie osobnosti, plnohodnotné využívanie voľného času.
3 124,00 €

9 Občianske združenie MAGIKOS, Detva

Senzorický kútik

10 Základná škola s materskou školou,
Lúčenec

Čo nedokážeme sami,
dokážeme spolu

11 Občianske združenie Gaštanový koník,
Snina

Snoezelen

Našou snahou je zriadenie senzorického kútika, ktorý bude integrovaný do triedy SZŠ pre žiakov s autizmom.
Senzorický kútik bude miestom oddychu a relaxácie počas edukačného procesu u žiakov s autizmom, u ktorých
dochádza k zmyslovému preťaženiu a rýchlejšej unaviteľnosti. Žiaci s autizmom tu budú mať možnosť
stimulácie a rozvoja zmyslového vnímania. Senzorický kútik zároveň uľahčí organizáciu vzdelávacieho procesu
v triede, kde je heterogénna skupina žiakov.
Projektom chceme vytvoriť špecificky upravené prostredie, ktoré žiakom s autizmom dokáže umožniť
stimuláciu všetkých zmyslov podľa ich možností a schopností. S týmto cieľom chceme vytvoriť miestnosť
SNOEZELEN, ktorá v sebe zahŕňa vybavenie a podnety vhodné na terapiu. Takto vznikne miesto, ktoré prináša
potešenie, pocit uspokojenia, relaxácie, edukácie a využitie voľného času.

2 920,00 €

3 456,00 €

12 Spojená škola internátna, Trebišov

Tu sa cítim dobre.

Našim cieľom je vytvorenie miestnosti na realizáciu terapeutických, vzdelávacích a relaxačných aktivít
snoezelen metódami pre deti s autizmom. Pravidelný pobyt prispeje k zlepšeniu ich kvality života, rozvoju
osobnosti, na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako bude kvalitne vplývať na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj
zmyslov.
Hlavným cieľom projektu „Tu sa cítim dobre“ je vybudovať multisenzorickú miestnosť, ktorej charakter
stimuluje alebo tlmí senzorickú aktivitu jednotlivca. Je to miesto, ktoré prináša potešenie, pocit uspokojenia.
Môže byť využité ako forma terapie, edukácie, relaxácie aj využitia voľného času. Toto prostredie stimuluje
zmysly na kvalitatívne vyššej úrovni a v závislosti na tom rozvíja neverbálnu komunikáciu.Terapeutické,
edukačné a relaxačné ciele uspokojujú deti s mentálnym postihnutím.

3 500,00 €

3 498,35 €
13 NIKOLKA o.z., Sereď

Chcem s vami
komunikovať

Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli získať financie na zakúpenie špeciálnej očnej navigácie Tobii
PCEye Plus so špec. programom, vďaka ktorému budú môcť aj neverbálni autisti komunikovať so svojou
rodinou a okolím. Ide o unikátnu pomôcku, kde hendikepovaná osoba vie pohľadom ovládať PC a cez
komunikačný program vyjadriť svoje potreby, ale aj trénovať pozornosť a učiť sa nové veci.
3 500,00 €

14 AURO AUtizmus a ROdina o.z., Drietoma Senzorické pomôcky do Naše o.z. počas krúžkov pre deti s autizmom využíva rôzne pomôcky na podporu rozvoja individuálnych
klubovne AURO
schopností a sociálnych kompetencií detí s PAS. V našej klubovni môžu deti s autizmom spolu s neurotypickými
deťmi maľovať, vyfarbovať, kresliť na tabuľu, šiť, tvoriť bábky a hrať divadielka, skákať na fitloptách, cvičiť na
karimatkách podľa diaprojekcie. Radi by sme našu klubovňu doplnili o senzorické pomôcky, ktoré by
napomáhali našim deťom v ďalšom rozvoji.
15 Základná škola, Partizánske
Relaxačná miestnosť - Cieľom projektu je vytvoriť relaxačnú miestnosť - snoezelen, s potrebnými pomôckami na relaxáciu, uvoľnenie
snoezelen
napätia, zmyslovú stimuláciu detí so zdravotným postihnutím - autizmom a vyškoliť odborníka na prácu v
takejto miestnosti. Uvedenú miestnosť budú využívať deti s poruchami autistického centra, ktoré navštevujú
školu a deti, ktoré žijú v regióne Partizánske a okolie.

1 932,20 €

3 490,00 €

16 Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou

Dielne ľudskosti

Chceme sa zamerať na oblasti, ktoré našich klientov s autizmom najviac trápia, resp. potrebujú ich nacvičovať.
Keďže majú narušenú komunikačnú schopnosť, ťažkosti v soc.vzťahoch, iní zasa v repetetívnych vzorcoch
správania, s agresivitou. Dielne ľudskosti budú zamerané na ich zmysly, na ich ruky. Cez svet vôni, tvarov,
farieb, príbehov, hier a tvorenia budeme s nimi komunikovať, učiť sa navzájom počúvať, spolupracovať.
840,00 €

49 648,03 €

