Prehľad subjektov, ktorým Nadácia zapožičala auto v rámci projektu S Nadáciou v pohybe
Štvrtý ročník 2019
P.č.
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Názov subjektu

Typ zariadenia

Súkromno liečebno-výchovné sanatórium Výchovné zariadenie
Senec

Charakteristika subjektu
Detský domov zabezpečuje deťom
náhradné rodinné prostredie v profesionálnych
rodinách, špecializovaných skupinách a v rodinných
domoch. Auto im zefektívňuje a zjednodušuje
prepravu medzi jednotlivými subjektami, nakoľko sú
od seba vzdialené aj desiatky kilometrov.

Prehľad subjektov, ktorým Nadácia zapožičala auto v rámci projektu S Nadáciou v pohybe
Tretí ročník 2018
P.č.
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Názov subjektu

Detský domov Sečovce

Detský domov Spišské Vlachy

Typ zariadenia

Charakteristika subjektu

Detský domov

Detský domov zabezpečuje deťom
náhradné rodinné prostredie v profesionálnych
rodinách,
špecializovaných skupinách a v rodinných domoch. Auto
im zefektívňuje a zjednodušuje prepravu medzi
jednotlivými subjektami, nakoľko sú od seba vzdialené aj
desiatky kilometrov.

Detský domov

Detský domov poskytuje
starostlivosť 67 deťom od 0 do 25 rokov v 6 rodinných
domoch a v 8
profesionálnych rodinách. Vozidlo využívajú najmä na
prepravu 9 detí s rozličnými diagnózami z rodinného
domu v Kolinovciach, ale aj iných detí z domova - pri
zabezpečovaní voľnočasových aktivít, pri návštevách
rodičov a blízkych osôb.
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Detský domov Martin

Domov sociálnych služieb PRIMA, n.o.

Detský domov

Detský domov je štátne zariadenie s kapacitou 87 miest.
Poskytuje starostlivosť deťom v 2 samostatných
skupinách, 2 špeciálnych skupinách pre deti s duševnou
poruchou a ako jediné zariadenie v Žilinskom kraji sa stará
v 5 špeciálnych skupinách o deti s ŤZP. V profesionálnych
rodinách je umiestnených 18 detí. Vozidlo využívajú na
prevoz detí do škôl (Kremnica, Levoča, Žilina), na
vyšetrenia s deťmi v odborných ambulanciách, na
návštevu detí v rodinách, ako aj na odvoz na rôzne
podujatia.

Cieľom Domova sociálnych služieb s kapacitou 10 klientov
je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym
znevýhodnením v bežných denných činnostiach, vo
vzťahoch a v práci. PRIMA je aj chránená dielňa so
zameraním na tradičné remeselné techniky ako šitie,
Domov sociálnych
tkanie a paličkovanie. Zamestnáva 4 ľudí s ťažkým
služieb
zdravotným znevýhodnením. Vozidlo slúži najmä na
prevážanie klientov na aktivity mimo domova, na
príležitostné akcie spojené s propagáciou zamestnávania
ľudí s ŤZP.
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Detské kočovné divadlo DKD DRaK v
Prešove

Detský domov Topoľčany

Občianske
združenie

Občianske združenie sa zaoberá vykonávaním opatrení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a je
zriaďovateľom 2
neštátnych detských domovov, ktoré zabezpečujú
starostlivosť maloletým deťom. Maloleté deti umiestnené
v zariadení majú diagnostikované poruchy správania.
Vozidlo sa využíva na návštevy do domácnosti príbuzných
za
účelom udržania kontaktov, väzieb a zlepšenia psychickej
pohody u detí, ktoré ťažko prežívajú odlúčenie od rodiny.

Detský domov

Detský domov rodinného typu s kapacitou 35 detí
zabezpečuje starostlivosť deťom v štyroch samostatných
skupinách v rodinných domčekoch. Vozidlo zabezpečuje
deťom, ktoré sú talentované v oblasti športu, tanca a
hudby dopravu za záujmovou činnosťou mimo miesta
domova.

Druhý ročník 2017
P.č.

Názov subjektu

Detský domov Remetské Hámre

Typ zariadenia

Charakteristika subjektu

Detský domov

Tento detský domov poskytuje starostlivosť 80 deťom.
Časť detí je umiestnená v 6 rodinných domoch a ostatné
deti sú v profesionálnych rodinách. Auto používali na
zabezpečenie každodenných povinností spojených s
prevádzkou detského domova.

Detský domov

Štátny detský domov starajúci sa o viac ako 90 detí a
mladých dospelých. Staroslivosť poskytuje v skupinách
rodinného typu a v profesionálnych rodinách. V rámci
voľnočasových aktivít sa snažia zamestnanci motivovať
deti najmä k športu a zadarilo sa im na rôznych
medzinárodných súťažiach. Auto sa využívalo primárne na
dopravu medzi tromi pracoviskami.
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Detský domov Bytča

2

Detský domov "Ratolesť", Tŕnie
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Detský domov

Detský domov „Ratolesť“ v Tŕní poskytuje starostlivosť
deťom umiestneným v 6 samostatných výchovných
skupinách, 2 bytoch pre mladých dospelých a 10
profesionálnych rodinách. Patrí k nemu aj satelitné
zariadenie určené pre tehotné ženy a matky s deťmi v
núdzi. Vozidlo slúži odbornému tímu domova na návštevy
biologických i profesionálnych rodín, či poradenských
zariadení.

OZ ATHÉNA je neverejným poskytovateľom
ambulantných sociálnych služieb pre deti so zdravotným
znevýhodnením v Dennom detskom stacionári DEDESO,
Občianske združenie ATHÉNA, Hnúšťa Občianske združenie ako aj služby Včasná intervencia ambulantnou aj terénnou
formou. Organizácia využila vozidlo na zabezpečenie
terénnej formy služby, ktorá zahŕňa rôzne možnosti
podpory orientované na rodinu a dieťa.

Detský domov Spišská Belá

Detský domov

Detský domov Spišská Belá má 2 samostatné skupiny v 2
rodinných domoch v Spišskej Belej, priestor pre mladých
dospelých so samostatným bývaním a 24 detí vyrastá v
11 profesionálnych rodinách vo vzdialenejších aj bližších
mestách. Nakoľko je rozsah miest, ktoré sa mesačne
navštevujú za účelom kontaktu s rodinou v okruhu cca
170 km, vozidlo slúži na tento účel a tiež rodinám
umiestneným v domove pre rozvoj ich rodičovských
zručností.

Detský domov

V detskom domove sú umiestnené deti s mentálnym
alebo sluchovým postihnutím v 7 samostatných
skupinách a 2 profesionálnych rodinách. Auto
zabezpečuje dopravu detí k špecializovaným lekárom, tiež
kontakt detí a prácu odborníkov domova s biologickou
rodinou,
zábavné a rekreačné aktivity detí, vzdelávanie
zamestnancov domova a návštevy v profirodinách.
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Detský domov Maurícius, Kremnica
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Detský domov Štós

Detský domov

Deti sú umiestnené v štyroch rodinných domoch
vzdialených od seba cca 10-20km a v profesionálnych
rodinách, ktoré sú vzdialené od detského domova cca 3080km. Detský domov využíva auto na odvoz detí na
vyšetrenia do 45 km vzdialených Košíc, ako aj na
spoluprácu s rodinami, úradmi, školami a profesionálnymi
rodinami a na iné výlety a aktivity pre deti.

Detský domov

Detský domov má pracovisko v Novom Meste nad Váhom
s 2 samostatnými skupinami a
priestorom pre mladých dospelých. V pracovisku Myjava
je umiestnená 1 samostatná skupina s a špecializovaná
skupina pre deti s duševnými poruchami. V
profesionálnych rodinách je aktuálne 8 detí. Auto slúži na
dopravu detí do školských a zdravotníckych zariadení, ako
aj na výlety a návštevy detí do profesionálnych rodín.
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Detský domov Nové Mesto nad Váhom
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Detský domov v Skalici

Detský domov
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Centrum detí poskytuje starostlivosť a výchovu 80 deťom
a mladým dospelým na základe
rozhodnutia súdu. Zariadenie pozostáva z 2 samostatných
skupín, 6 špecializovaných samostatných skupín pre deti a
mladých dospelých s ŤZP a 6 profesionálnych rodín.
Vozidlo zabezpečilo prepravu na lekárske vyšetrenia a
hospitalizácie vo vzdialenejších zdravotníckych
zariadeniach ako aj terénnu sociálnu prácu s biologickými
rodinami zverených detí.

Prvý ročník 2016
P.č.

Názov subjektu

PE - ES, n. o., Diviacka Nová Ves
1

Typ zariadenia

Charakteristika subjektu

Zariadenie pre
seniorov

Zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť o občanov v
seniorskom veku s nepriaznivým zdravotným stavom
vyžadujúcim sústavnú starostlivosť inej osoby. Zapožičané
auto využívali na prepravu klientov pravidelne
navštevujúcich zdravotnícke zariadenia.

Charita Modra, n.o., Šenkvice
2

Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany

Poskytovateľ
domácej
opatrovateľskej a
ošetrovateľskej
starostlivosti

Nezisková organizácia sa zameriava sa domácu
opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Vďaka
zapožičanému auto sa mohli rýchlejšie prepravovať medzi
jednotlivými domácnosťami, čo ocenili ako zamestnanci,
tak i klienti.

Detský domov

Ako najväčší detský domov na Slovensku s kapacitou 165
detí poskytuje starostlivosť v 16 rôznych skupinách. Auto
využívali najmä na dopravu na rôzne vyšetrenia, ale aj
počas spoločných akcií.

Detský domov

Starostlivosť o deti sa vykonáva na samostatných
skupinách v rodinných domoch patriacich detskému
domovu. Auto najviac využívali skupiny z okolia Košíc,
ktorým zefektívnilo prácu, šetrilo čas a najmä tešilo deti i
zamestnancov.

Detský domov

Detský domov, rodinného typu poskytuje starostlivosť 40
deťom vo veku 0 - 18 rokov, ktoré sú rozdelené v 5
rôznych skupinách a štyri deti sú umiestnené v dvoch
profesionálnych rodinách. Auto využívala jedna zo
samostatných skupín na odvoz detí k rodičom, na nákupy,
na návštevy lekárov a výlety.
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Detský domov Košická Nová Ves
4

Detský domov Holíč
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