P.č.

Meno
zamestnanca

Názov žiadateľa/
Mesto

1 Ignác Oleš

ZŠ s MŠ Rabčice

2 Roman Peťko

Geodetklub, BA

3 Jana Bajlová

Základná škola,
Mostná 3, Nové
Zámky

Ing. Martin
4 Klimek

Základná škola
Tarnov

Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia v roku 2018
Projekty zamestnancov
Krátka charakteristika predkladaného projektu
Názov projektu
Podstatou projektu je realizácia inovatívneho technického vzdelávania u
detí vo veku 3-5 rokov. Projekt je novinkou v podmienkach predprimárneho
vzdelávania na Slovensku, pričom vychádza z celosvetovo uznávaného
učenia prof. Feuersteina s preukázanými vynikajúcimi výsledkami v oblasti
Technické
technického vzdelávania. Výsledkom bude vypracovaná metodika aj pre
vzdelávanie
metódou Reuvena ostatné materské školy na Slovensku.
Feursteina
Študenti pri meraniach používajú ešte stále nemoderné meracie pomôcky,
chceli by sme to zmeniť, a zaviesť na hodinách matematiky, fyziky a
odbornej praxe nové meracie prístroje. Zámerom projektu je naučiť
študentov pracovať s novými prístrojmi na meranie vzdialeností a určovanie
polohy v teréne. Ich úlohou by malo byť zamerať budovu školy, lokalizovať
školu na mape pomocou geografických súradníc a následne vytvoriť výkres
pôdorysu školy v programe AUTOCAD.
Aktuálne trendy
pri meraní
Detská zvedavosť nemá hraníc. Ak ju správne podchytíme a usmerníme,
budú chcieť vedieť stále viac. Poznať ako pracujú stroje, princípy činnosti
rozličných mechanizmov im umožňuje práve predmet technika, ktorý spája
získané praktické zručností s tvorivým myslením žiakov. Pomocou
konštrukčných stavebníc si budú môcť žiaci overiť princíp činnosti rôznych
druhov prevodov. Zriadením malej technickej knižnice v šk. dielni chceme
podporiť využitie práce s knihou na rozvoj kreativity pri tvorbe žiackych
projektov a návrhu výrobkov.
„Chcem vedieť
viac.“
Svet techniky je zaujímavý, ale pre deti niekedy ťažko pochopiteľný.
Zabezpečením základných učebných pomôcok a konštrukčných hier chceme
vytvoriť pre deti podmienky na praktické poznávanie a objavovanie.
Vzdelávanie v oblasti techniky umožní deťom pozorovanie, konštruovanie,
experimentovanie, prácu v tíme, technické a kritické myslenie.
Svet techniky v
detskom svete

Suma podpory

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Zuzana
5 Maťašová

Slavomír
6 Hodermarský

Katarína
7 Kopálová

Ing. Pavel
8 Balužák

Základná škola
Jána Kupeckého,
Pezinok

Základná škola
Moldava nad
Bodvou

Fond uško pri
základnej škole s
materskou školou
pre deti s
poruchou sluchu,
BA

Technika hravo a
prakticky

Nákupom a využívaním alternatívnych učebných pomôcok chceme docieliť
vzbudiť záujem žiakov o predmet technika zaujímavým a hravým spôsobom.
Získané manuálne zručnosti (prepojené s logickým uvažovaním) budú žiaci
môcť aplikovať v bežnom živote a samozrejme i v budúcom zamestnaní.
Žiaci si precvičia manuálne zručnosti, priestorovú predstavivosť, rovnovážne
zručnosti a získajú základné vedomosti o elektrotechnike.
875,00 €
Podstatou nášho projektu je naučiť žiakov prakticky pracovať s rôznymi
materiálmi, nástrojmi a pomôckami v rámci predmetu Technika. Od čias
vzniku odbornej učebne na výučbu Techniky nebolo materiálno-technické
vybavenie zabezpečené. Z toho dôvodu podstatou projektu má byť
dovybavenie učebne novými modernejšími náradiami a nástrojmi, aby sme
žiakom vytvorili priaznivejšie podmienky na výučbu. Poskytnúť žiakom v
každom ročníku možnosť pracovať a vyrábať jednoduché výrobky z rôznych
materiálov ako sú drevo, plast atď.

Šikovní majstri

Kútik pre rozvoj
technického
myslenia v
materskej škole
pre sluchovo
postihnutých

Stredná
Študentský
priemyselná škola Elektromobil dopravná v Trnave súťažné vozidlo

1 000,00 €
Sluchovo postihnuté deti potrebujú viac ako iné deti názorné stvárnenie
abstraktnejšej problematiky. Špecializované pomôcky napomáhajú deťom
vizualizovať technické procesy a napomáhajú tak porozumeniu podstaty
problému. Dôležité je deťom poskytnúť vlastnú skúsenosť s rôznymi
oblasťami techniky a jej prepojenie na bežný život (magnetizmus, elektrická
energia, konštruovanie, geometria). Chceli by sme vytvoriť špecializovaný
priestor vrámci triedy, v ktorom by deti mali k dispozícii pomôcky
rozvíjajúce technické myslenie a podporujúce záujem o technickú
problematiku.

1 000,00 €

Súťaž Shell Eco Marathon má celosvetovú pôsobnosť. Zmyslom projektu je
zapojiť študentov do problematiky riešenia energetických otázok pohonu
dopravných prostriedkov so smerovaním na využívanie obnoviteľných
zdrojov, do problematiky znižovania spotreby fosílnych palív. Naši študenti
chcú prispieť k rozvoju ekologických technológií, chcú dokázať, že vedia
navrhnúť, postaviť súťažné vozidlo a s ním sa porovnávať so svojimi
vrstovníkmi na medzinárodnej úrovni.
1 000,00 €

9 Samuel Filípek

10 Jakub Hollósy

Vladimír
11 Miklošík

ZŠ
J.A.Komenského v
Revúcej

Podjavorinskej
deti, Bzince pod
Javorinou

Rodičovské
združenie
AMOSKO, Sereď

Stredná
priemyselná škola
12 Marek Kirschner v Martine

13 Rastislav Staš

Súkromná
základná škola,
Štiavnická cesta
80, Ružomberok

Netradičné
vyučovanie

Intuitívne
programovanie
pre najmenších

Prírodovedné predmety nepatria medzi deťmi medzi príliš obľúbené. Dôvod
je určite aj v spôsobe vyučovania, ktorý je ešte stále väčšinou tradičný nudný a nezáživný. Deti potrebujú zážitok, aby si vytvorili správny vzťah k
prírodovedným predmetom - fyzike, chémii a tiež ku technike. Návšteva
technického múzea - múzea dopravy v Bratislave a následne Vedeckého
parku VIDA s interaktívnymi exponátmi pomôžu lepšie porozumieť svetu
okolo nás.

1 000,00 €

Projekt je zameraný na výchovu detí v technickom zmýšlaní a rozvoj ich
technických skúsenosti praktickými aktivitami. Myslíme si, že schopnosť
logicky myslieť a analyzovať problém sú schopnosti využiteľné univerzálne.
Cieľom projektu je zabezpečiť do škôlky 5 sád programovateľných
edukačných pomôcok Cubetto. Pomôcka Cubetto je určená pre deti od 3
rokov, prácou s ňou sa rozvíja analytické a logické myslenie a je použiteľná
pre všetky deti v skupine.
1 000,00 €
Projekt formou mimoškolskej krúžkovej činnosti a zavádzaním prvkov legoedukácie do vyučovania rôznych predmetov uvádza deti do sveta techniky,
matematiky, stavebníctva a prírodných vied pomocou obľúbených kociek
lega, vďaka ktorým sa stiera rozdiel medzi učením a hrou a pri ktorom si
deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne
zručnosti. Vďaka práci v malých skupinách posilňujú sociálne zručnosti a
schopnosť tímovej spolupráce.

Učíme sa s legom

1 000,00 €

Žiaci rozhýbu
roboty, aby im
roboty pomáhali

Cieľom je naučiť študentov moderným spôsobom vytvárať vlastné
konštrukcie mobilných robotov. V jednoduchom grafickom prostredí ich
naučiť programovať roboty. Výstupom je vypracovanie ročníkových
projektov pre rôzne typy mobilných robotov. Možnosti využiť variabilitu
zostavovania robotov, a tak viesť ku kreativite pri návrhoch zostavy a
programovania robotov.

Technika je
hybnou silou
pokroku.

Súčasná doba vyžaduje od absolventov škôl čo najviac technických a
prírodovedných zručností. Cieľom projektu je dobudovať fyzikálnotechnické laboratórium a zabezpečiť najmodernejšie učebné pomôcky, ktoré
umožnia žiakom získať čo najviac praktických skúseností v technickej
oblasti. Finančné prostriedky z grantu budú použité na nákup moderných
učebných pomôcok.

1 000,00 €

992,88 €

14 Michal Kubiš

Súkr. základná
umelecká škola ,
Bystrická cesta
192, Ružomberok

15 Jozef Študenc

DOMKA –
Združenie
saleziánskej
mládeže, Trnava

16 Paška Ľuboš

17 Juraj Škoda

Technikou
kreatívne!

Mladý Inžinieri

Vzdelávanie v
Dobrovoľný
oblasti požiarnej
hasičský zbor obce ochrany a
Rastislavice
hasičskej techniky

Dobrovoľnícky
hasičský zbor
Častkov

Janka
18 Marlengová

ZŠ s MŠ Oravská
Polhora

Ing. Martin
19 Medvecký

Občianske
združenie ARCUS,
Rajec

Malí hasiči

Cieľom projektu je zvýšenie gramotnosti používania techniky v tvorivom
vyučovacom procese výtvarného odboru základnej umeleckej školy.
Technickým vybavením ateliéru a workshopov zameraných na kreatívne
využitie techniky obohatiť vyučovací proces.
995,93 €
Cieľom krúžku je vzbudiť a prehĺbiť záujem o technické odbory, ideálne
robotizácia a programovanie, zároveň ale trénovanie spoločnej práce na
jednom spoločnom zadaní. Krúžok detí zaujímajúcich sa o stavbu a
programovanie robotov.

1 000,00 €

Pre rozvoj aktivity a záujmu mladej generácie v oblasti požiarnej ochrany a
výchovu mladej generácie k zodpovednosti. Organizovanie detí je
základným prvkom k zabráneniu vzniku patologických javov v spoločnosti.
Počas pravidelných stretnutí mládeže chceme vykonávať výchovu detí a
mládeže v oblasti požiarnej ochrany, zamerať na vzdelávanie v oblasti
hasičskej techniky a praktickej výučby.
1 000,00 €
Deti chceme viesť k tomu, aby sa v nich v budúcnosti stali dobrovoľní hasiči.
Výchovou a vzdelaním v rámci protipožiarnej ochrany vychováme z detí
zodpovedných ľudí za seba, ale aj za iných. Budú vedieť, ako sa zachovať v
kritických situáciach. Naučia sa, ako pomáhať iným, naučia sa pravidlá
bezpečného správania sa pri rôznych činnostiach, budú vedieť správne
reagovať.

1 000,00 €

Projekt sa zaoberá prepájaním umenia s matematickou teóriou. Podstatou
projektu je ukázať žiakom ako súvisí hudba, jej notový zápis s matematickou
teóriou - oblasť celé čísla a zlomky. Žiak prostredníctvom matematického
zápisu v tvare zlomku vytvorí notový zápis a zahrá skladbu na hudobnom
Inovatívna výučba nástroji. Vytvoríme notové zápisy, na ktorých žiaci pochopia čaro
matematiky.
matematiky
Podstatou projektu je zlepšiť komunikačné schopnosti študentov Žilinskej
univerzity v nemeckom jazyku hravou, zábavnou formou, prekonať bariéry z
komunikácie v cudzom jazyku, doplniť si slovnú zásobu v technickom
odbore. Bezplatný kurz nemeckého jazyka umožní cieľavedomým
študentom zdatným v odbore lepšie sa uplatniť v nemeckých firmách na SR.

1 000,00 €

Ukáž jazyk

1 000,00 €

20 Dušan Liška

21 Boris Sovák

Základná škola s
materskou školou
Hargašova, BA

CZŠ Narnia, BA

Projekt je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka. Úlohou žiakov bude v menších
skupinách, príp. individuálne natočiť krátke videá o sebe alebo o svojom
bežnom dni po nemecky. Keďže tvorenie videí a pozeranie vlogov sú tejto
vekovej kategórii veľmi blízke, je to určitá motivácia, ako sa dá nemčina
využiť v bežnom živote. Táto projektová úloha má tiež odbúrať strach a
neistotu z používania nemeckého jazyka.
NAŠA TRIEDA

Nemčina
zábavnejšie a
interaktívnejšie

1 000,00 €
Cieľom projektu je zinteraktívniť hodiny nemeckého jazyka pre deti od 1015 rokov pomocou tabletov a didaktických kníh v nemčine s podporou
priložených CD. Pomocou tabletu sa budeme venovať rozširovaniu slovnej
zásoby, ukážeme deťom atraktívnu stránku jazyka a prepojíme ju s
modernými technológiami, ktoré vedia následne využívať aj doma
prostredníctvom interaktívnych hier a aplikácií, ktoré sú dostupné zadarmo
na stiahnutie.

22 Ivan Bartík

ZŠ s MŠ Za
kasárňou, BA

23 Erik Uhrin

Spojená škola
Dudince

Nemecká učebňa slúži všetkým žiakom našej základnej školy. Prebiehajú v
nej hodiny nemeckého jazyka, zamerané na projektové a skupinové
vyučovanie. Chýbajú nám stoly, ktoré by umožnili žiakom lepšie pracovať v
skupinách, naučili ich spolupracovať a pomáhať si pri tvorbe spoločných
projektov. Cieľom výučby nemeckého jazyka je u žiakov dosiahnuť jazykovú
Dobudovanie
úroveň B1 a absolvovať nemecký jazykový diplom "Deutsches
učebne
nemeckého jazyka Sprachdiplom".
Znalosť nemčiny je pre mladého človeka veľkou šancou získať dobré
pracovné miesto. Po tom, čo sa vyučovanie druhého cudzieho jazyka stalo
nepovinné, vyučovanie nemčiny navštevuje menej žiakov, ako to bolo v
minulosti. Naším cieľom je zaujímavou formou ukázať deťom, že cudzí jazyk
sa dá učiť aj zábavne. Projekt bude zameraný na interaktívne vyučovanie
Interaktívna
nemeckého jazyka.
nemčina

OA v Dolnom
Kubíne

Výučba zážitkom vedie k motivácii žiakov učiť sa cudzí jazyk, k lepšiemu
zapamätaniu si učiva, žiakov je možné ľahšie a efektívnejšie zapojiť do
vyučovania. Podpora výučby nemeckého jazyka žiakov OA, žiaci sa zúčastnia
vzdelávacieho jayzkového pobytu, kde budú mať možnosť zlepšiť si ich
Nemčina zážitkom komunikačné schopnosti.

Ivan
24 Puschenreiter

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

25 Matúš Pristáč

Občianske
združenie pri ZŠ v
Plavnici

26 Jozef Prvák

ZŠ s MŠ Lazy pod
Makytou

PaedDr. Milan
27 Petruš

Základná škola, J.
A. Komenského,
Bánovce nad
Bebravou

Podstatou projektu je zakúpiť kvalitné učebnice na výučbu nemčiny pre
žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ. Naším cieľom je, aby žiaci dostali pevné základy a
na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli použiť v praxi,
Nemčina s novými preto plánujeme zakúpiť kvalitné učebnice nemeckého jazyka. Terajšie
učebnice žiakov demotivujú.
učebnicami
Projekt je zameraný na rozvoj jazykových zručností žiakov prostredníctvom
Jazykové zručnosti nových učebníc a ITK, ktoré budú môcť využiť pri budúcom uplatnení sa na
trhu práce. Žiaci budú realizovať rôzne projekty. Cieľ - vzbudiť záujem o
- predpoklad
nemecký jazyk.
budúcheho
uplatnenia sa na
trhu práce

Interaktívna
nemčina

1 000,00 €

1 000,00 €
Komunikácia v cudzom jazyku je dôležitá pre podporu mobility. V našej
základnej škole chceme zmodernizovať jazykovú učebňu. Realizáciou
projektu by sa zlepšilo jej materiálne zabezpečenie. Prínos interaktívnej
tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu
vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti, možnosti sieťového a internetového
prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku.

Daný projekt by zlepšil situáciu v kvalite výučby nemeckého jazyk.
Vzhľadom na výučbu nemeckého jazyka v bilingválnom type štúdia je
potrebné pre žiakov zabezpečiť čo najlepšie materiálové a technické
Zvyšovanie kvality vybavenie. Chceme, aby mali žiaci k dispozícii tabuľu, dataprojektor,
potrebnú literatúru, atď. Čiže všetko prostriedky na to, aby rástla kvalita
Mária
Gymnázium Janka vyučovania
Matúšku, Galanta nemeckého jazyka výchovnovzdelávacieho procesu.
28 Váczlavová
Sme základná škola s vyuč. jazyk maďarským, kde 90 % detí prichádza z
maďarsky hovoriacich rodín. Pre tieto deti slovenský jazyk je cudzím
jazykom, ktoré by bolo treba hravou formou vyučovať (tak ako NJ alebo AJ).
Deti tie jazyky, ktoré sa jednoducho a hravou formou vedia osvojiť rýchlejšie
sa naučia a aj obľúbia. Deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Majú
schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú na to, ako pravidlá
jazyka fungujú. Zavedením novej metodiky učenia SJ očakávame lepšie
výsledky pri osvojení štátneho jazyka.
Mesto Šamorín -ZŠ Slovenčina hravou
formou
29 Gabriel Ozogány Mliečno

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Ing. Martin
30 Mikula

31 Patrik Vavrovič

Cirkevná materská
škola Márie
Mazzarellovej, BA Na kolesách

Rada rodičov a
priateľov
materskej školy
Šancová, BA

Do škôlky na
bicykli bezpečne

V rámci projektu skvalitníme a zatraktívnime vzdelávanie v dopravnej
výchove nákupom odrážadiel, kolobežiek a autíčok. Zapojením detí do
dopravných situácii aj "na kolesách" ich postupne pripravujeme na
samostatný pohyb v cestnej premávke s dôrazom na rešpektovanie
pravidiel a ohľaduplnosť.

980,20 €

Mnoho detí využíva odrážadlá a bicykle na dopravu do škôlky, preto je
dôležité aby si osvojili princípy dopravnej výchovy. V rámci postupnej
rekonštrukcie dvora MŠ, by sme radi v roku 2018 realizovali dopravné
ihrisko. V spolupráci s dobrovoľníkmi a rodičmi plánujeme opraviť chodníky
a betónové plochy a namaľovať na ne sústavu ciest, prechodov a
križovatiek. Tie doplníme mobilným dopravným značením.
1 000,00 €
Projekt si kladie za cieľ viesť deti k poznaniu najdôležitejších pravidiel
pohybu po cestných komunikáciách - u menších detí v roly chodca, u
starších detí v roly cyklistu. Deti k poznaniu vedie prostredníctvom hry a
živého učenia, ktoré deti majú rady a súčasne sú prirodzenou formou
aktivity smerujúcou k zvnútorneniu poznatkov z vlastnej aktivity. Projekt
vyvinula MsP a je realizovaný formou etapovej hry s dopravnou tematikou.

32 Róbert Schmidt Mesto Sereď

Ing. Zuzana
33 Jaššová

Základná škola s
materskou školou
v Podlužanoch

ZŠ s MŠ Plavecký
34 Richard Ščepka Peter

Priprav sa na cestu

Dopravkovo v
Podlužanoch

Poznávame
dopravné
prostriedky

1 000,00 €
Revitalizácia nevyhovujúceho povrchu školského dvora a vytvorenie
bezpečnej hracej zóny a dopravného ihriska. Implementácia získaných
poznatkov priamo na novovybudovanom dopravnom ihrisku. V rámci
edukačnej činnosti sa budú deti a žiaci oboznamovať s pravidlami cestnej
premávky a v rámci voľnočasovej činnosti budú môcť využívať plochu s
dopravnými prostriedkami ako bezpečnú zónu.
1 000,00 €
V dnešnej dobe sú dopravné prostriedky neodmysliteľnou súčasťou nášho
života. Deti budú hravou a interaktívnou formou poznávať dopravné
prostriedky v dopravnom centre, ktoré plánujeme dovybaviť. Na začiatku
deti motivujeme k téme rozhovorom a hádankami, precvičovacími kartami,
IKT. Následne si dopravné prostriedky vytvoria v skupinách pri stoloch z
puzzle, kociek, stavebníc a šablón.
1 000,00 €

Juraj Komlósi,
35 Ing.

36 Rudolf Lupták

Materská škola s
vyučov. jazykom
maďarským Óvoda
ul. Baláta č. 134,
Neded

Materská škola
Hrabičov 214

Mgr. Pavol
37 Fojtík

Základná škola s
materskou školou
Angely Merici,
Trnava

Michaela
38 Chyľová

Obec Sklabiná

Cesta nie je park

Pohybom za
zdravím

Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky, preto
by sa mala dopravná výchova začať rozvíjať už v ranom veku, keď dieťa
spoznáva okolitý svet. Pomocou dopravnej výchovy v materskej škole sa
deti pripravia na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej
premávke a v praktických situáciách si uplatnia zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke v role chodca, spolujazdca, kolobežkára,
cestujúceho.

997,38 €

V rámci našich priestorov máme k dispozícií školský dvor, ktorý by sme
chceli doplniť o nové prvky rozvíjajúce pohybovú aktivitu detí. Budeme
využívať z projektu zakúpené bicykle, kolobežky, odrážadlá, aby sme
rozvíjali pohybové zručnosti a zároveň vychovávali deti k bezpečnosti v
cestnej premávke. Zároveň by sme chceli vybudovať inštaláciou trvácnych
drevených stolov a lavíc priestor pre exteriérové vyučovanie. Chceme
upraviť aj terén školského dvora, pretože dievčatko so ŠVVP (na inv.
vozíčku) sa bez pomoci nemôže po dvore pohybovať.
1 000,00 €

Škola sídli v centre mesta, bez možnosti zriadenia dopravného ihriska v
našom areáli. Preto hľadáme zaujímavé a atraktívne spôsoby, ako rozvíjať
schopnosti žiakov v dopravnej výchove. Interaktívny spôsob výučby je pre
žiakov príťažlivý a motivujúci hľadať správne riešenia dopravných situácií.
Projekt je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti dopravnej
Dobrý chodec zodpovedný vodič výchovy.
Dopravná výchova je jedných z nástrojov na znižovanie dopravnej
nehodovosti formou prevencie pre deti. Naša MŠ má síce priestor, no nie je
dostatočne upravený na to, aby sme na ňom mohli vybudovať dopravné
ihrisko. Z grantu by sme predovšetkým upravili povrch a vytvorili
Detské dopravné dostatočný priestor na vytvorenie dopravného ihriska.

1 000,00 €

ihrisko

1 000,00 €

39 Peter Móro

Andrea
40 Bruderová

41 Tomáš Bencsík

42 Marek Vitek

Raná starostlivosť, Oko je bránou do
n.o., BA
duše

Raná starostlivosť, n.o. otvorila v máji 2017 nové Centrum včasnej
intervencie zamerané na zrak. Jeho súčasťou je špeciálne upravená zrakovoterapeutická miestnosť, v ktorej realizujú naše inštruktorky zrakovej
stimulácie jednak posúdenie zrakových funkcií detí, ale aj zrakové
stimulácie. Väčšina detí z našich klientských rodín má okrem zrakového aj
viacnásobné postihnutie. Nedokážu reagovať na bežné zrakové testy a
hračky - potrebujú adaptované testy zrakovej ostrosti a špeciálne upravené
pomôcky.

1 000,00 €

Cieľom je zorganizovať terapeutický víkend pre hendikepované deti zo
Seredi a okolia, kde budú spolu s rodičmi účastní canisterapie a taktiež
absolvujú sedenie so špeciálnou pedagogičkou a rôzne iné terpaie. Niektorí
si neuvedomujú obrovský tlak a stres na rodinu hendikepovaných detí, keď
matka je neustále na cestách za terapiami a cvičením, a otec v práci aj na
nadčasoch,aby boli financie na liečbu. Terapeutický pobyt bude prínosom
pre celú rodinu, pretože budú VŠETCI SPOLU.
NIKOLKA o.z., Sereď VŠETCI SPOLU
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. V tejto fáze projektu sa chceme zamerať na
obstaranie profesionálneho zdravotníckeho materiálu a techniky. Horská
Zvyšovanie úrovne
služba je prvým poskytovateľom predlekárskej zdravotnej starostlivosti a od
záchrany zdravia a
jej kvality môže závisieť ďalší osud pacienta.
Horská služba
života na horách
Veľká Fatra, Martin #2
Vytvorenie pozitívneho prístupu detí z detského domova k ochrane prírody
zriadneím
bylinkovej záhradky v RD Milhostov. Rozvoj osobnosti detí k
Zriadenie
potrebe
ochrany
životného prostredia - ochrana prírody - vzťah k prírode bylinkovej záhrady
poznávanie
liečivých
bylín ako prostriedok holistického prístupu k svojmu
Detský domov
- edukácia v enviro
zdraviu a využitiu v praktickom živote.
Sečovce
výchove

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Mgr. Mária
Znancová
43 Štempáková

44 Peter Mihalač

45 Anton Brník

46 Vladimír Jalč

47 Lukáš Bielik

Občianske
združenie "Radosť
vranovských detí",
Vranov nad
Topľpou

U detí s telesným postihnutím je hybnosť limitovaná. Dôležitými oblasťami,
v ktorých potrebujú pravidelnú cielenú podporu je rozvíjanie hrubej
motoriky a koordinácie. Zámerom projektu je umožniť deťom s telesným a
viacnásobným postihnutím dosiahnuť a udržať si optimálnu telesnú úroveň
funkcií, a tým im umožniť zmenu v živote smerom k dosiahnutiu väčšej
nezávislosti. Zakúpením rôznych posilňovacích strojov bude zabezpečená
nutná pravidelná liečba.
Keď pohyb lieči

900,00 €

Centrum
Život v Nádeji,
sociálnych služieb, nádej v živote n. o., Dolný Lieskov packu na to!

Projekt je zameraný na zabezpečenie plnohodnotnejšieho a dôstojnejšieho
života klientov CSS - Nádej, udržiavanie a zvyšovanie ich zručností a
vedomostí prostredníctvom aktivít s využitím terapeutického psíka.
Zariadenie má 122 klientov s mentálnym, duševným postihnutím a rôznou
mierou mobility. Aktivity budú určené ako pre chodiacich klientov, tak pre
klientov ležiacich.

714,00 €

Materská škôlka
Pusté Úľany

Pomoc pre Samka
a Zuzku

Cieľom projektu je pomôcť rodine s dvoma malými deťmi, ktorá sa po
požiari ocitla v núdzi, bez strechy nad hlavou. Z dôvodu nutnosti rodiny
riešiť základné životné potreby, je v záujme všetkých zachovanie prístupu k
vzdelaniu oboch detí i po nečakanej situácii. Je dôležité, aby núdzová
situácia nemala vplyv na všetky oblasti života, pre zachovanie priaznivého
vývinu dieťaťa.

1 000,00 €

Podpora vzdel. a
pohyb. aktivít
rodín s autist.
dieťaťom

Nakoľko rodiny s autistickým dieťaťom majú často len jeden príjem, nakoľko
jeden z rodičov zostáva doma a stará sa o dieťa, často sú matky aj osamelé
a jediný príjem je opatrovateľský príspevok (270 €) a aktivity pre tieto deti
sú finančne náročné. Z príspevku plánujeme úhradu pobytového tábora
týmto deťom.

1 000,00 €

Nechcem len
snívať

Projekt je zameraný predovšetkým na cieľovú skupinu našich najmenších
klientov – žiakov so špecifickými potrebami vo vzdelávaní. V našom
zariadení máme vytvorenú aj špeciálnu terapeutickú miestnosť-Snoezelen,
ktorá nám doteraz slúžila iba na relaxáciu a k záujmovým aktivitám. Má však
aj silný vzdelávací potenciál k edukácii detí s mentálnym postihnutím
hravou formou s použitím špeciálnych pomôcok s rôznymi senzorickými
efektmi.

OZ ČMELíK, BA

Dom detí Božieho
milosrdenstva,
n.o., Stropkov

1 000,00 €

48 Ivan Gembický

Eva
49 Klobušníková

50 Pavol Kepič

Zámerom nášho projektu je rozvíjať zručnosti žiakov s telesným a
mentálnym postihnutím. Projekt reaguje na medzery v profesnej príprave
žiakov, na rozvoj zručností a eliminovanie handicapu pri práci. V rámci
workshopov sa mladí ľudia naučia pracovať s drevom a vlnou. Pod vedením
artRIS občianske
lektorov vyrobia bábkové divadlo z dreva a postavičky pomocou techniky
združenie,
Rimavská Sobota
Rozdávame radosť plstenia.
Podstatou projektu je zabezpečiť vzdelávanie a celkový rozvoj zdravotne
znevýhodnených detí za asistencie špeciálneho psa - canisterapeuta. Jeho
pozitívnym pôsobením dosiahneme u detí fyzickú, psychickú i sociálnu
Vzdelávanie
pohodu. Canisterapiou tak dochádza k väčšej motivácii k činnostiam,
zdravotne
aktivizácii a sústredeniu, čo výrazne ovplyvňuje schopnosť učiť sa u
znevýhodnených
takýchto detí. Terapie budú prebiehať v domácom prostredí, v ktorom sa
OZ Robinson,
detí so psom
dieťa cíti viac sebaisto.
Spišské Tomášovce terapeutom
Čoraz viac detí sa z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí rodičov,
dostáva do skupiny sociálne znevýhodnených občanov. Našou snahou je, v
spolupráci s materskou školou, vytvárať pre tieto deti podnetné prostredie
a podmienky na výchovu a vzdelávanie. Hlavným zámerom projektu je
zorganizovať pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, spoločné
Občianske
zábavno-športové popoludnie ako i vytvorenie oddychovej časti na
združenie Kukučka
Snina
Pre detský úsmev školskom dvore.

Veríme v nádej,
občianske
Bioptron lampa
združenie,
Medall pre
51 Peter Jastrabek Moravský Svätý Ján komunitu.

OZ Kvitnúca nádej,
52 Daniel Ďanovský Turčianske Teplice Snoezelen

Sme organizácia založená za účelom pomoci ťažko zdravotne postihnutým
osobám. Vďaka pozitívnym výsledkom s možnosťou využívania a
zapožičiavania ďalších pomôcok, by sme chceli zakúpiť a následne
poskytnúť možnosť využívania lampy Bioptron zdravotne znevýhodnenými
osobami. Biolampa má hlavne biostimulačný účinok, urýchľuje ústup bolesti
a potláča zápalové pochody v tkanivách. Je vhodná od detí, až po tých skôr
narodených.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

998,00 €

Klienti Denného centra Dúha sú dospelí s mentálnym postihnutím, DMO so
spastickou kvadruparézou, dvaja sú na vozíčku. Priestory, v ktorých sa obe
zariadenia nachádzajú, sú málo podnetné na rozvíjanie ich individuálnych
potrieb. Zámerom projektu je vytvoriť v škole multisenzorickú miestnosť,
vybavenú Snoezelen komponentami a senzorickými pomôckami.
1 000,00 €

Martina
53 Gergeľová

54 Ľuboš Ropjak

55 Viera Vilímová

56 Juraj Padúch

57 Ján Selecký

Prostredníctvom projektu chceme zrealizovať revitalizáciu jazdeckých
prekážok v miestnom skateparku na Námestí republiky v mestskej časti
Petržalka. Povrch týchto prekážok by sa prebrúsil, očistil a následne natrie
novým náterom, ktorý predíde korózii a zvýši ich bezpečnosť. Vytvorí sa tak
priestor pre participáciu, neformálne vzdelávanie, zmysluplné trávenie
Prekážky upevňujú voľného času a podporu športu.
KASPIAN n.o., BA
komunitu
V chránených dielňach majú ľudia so znevýhodnením možnosť pracovného
uplatnenia a zároveň dostávajú príležitosť pripraviť sa na voľný trh práce.
Učia sa využívať rôzne pracovné techniky, nástroje a postupy, pracujú s
mnohorakým materiálom, pod ich rukami vznikajú krásne výrobky. Z grantu
budú zakúpené potreby a materiál na kreatívnu tvorbu, ktoré sa nám
Dom Svitania, n.o., udržateľnosť
Jakubov
chránených dielní nepodarilo získať darom.

Štúdio Zážitku
Outward Bound
Slovensko, BA

Support and
empower Roma
Youth

R1 - centrum
intenzívnej terapie, Rehabilitácia pre
Banská Bystrica
Soničku.
Zväz zdravotne
postihnutých
Nitrianskeho kraja, Pomôžte
Nitra
Miroslavovi

900,00 €

997,32 €

Organizácia Outward Bound v partnerstve s organizáciou Človekom v
ohrození a maďarskou Elményakadémia sa snaží vytvoriť nový formát
vzdelávacieho projektu pre Rómsku mládež. Hlavným cieľom bude podporiť
rozvoj rómskej mládeže metódami neformálneho vzdelávania a posilniť ich
dobrovoľnícke aktivity vo vlastnej komunite. Rovnako je cieľom vytvorenie
novej metodiky. Výsledkom by mala byť skupina mladých Rómov, ktorej nie
je ľahostajný osud ich komunity.
1 000,00 €
Soňa je dieťatko s Downovým syndrómom a viacerými pridruženými
diagnózami. Jej motorický vývoj komplikuje hypermobilita kĺbov a výrazná
hypotónia svalstva. V minulom roku absolvovala v našom centre intenzívnu
rehabilitáciu s využitím metódy TheraSuit, po ktorej urobila svoje prvé
samostané kroky. Vďaka tomuto projektu absolvuje Sonička intenzívnu
rehabilitáciu s využitím metódy TheraSuit a následne počas piatich týždňov
hodinovú individuálu udržiavaciu terapiu.
1 000,00 €
Cieľom projektu je konkrétna pomoc znevýhodneným. Pán Miroslav veľmi
ťažko zdoláva svoj zdravotný stav. Vytrvalosťou a obetavosťou svojich
blízkych sa veľmi pomaly, ale postupne dostáva zo svojho ťažkého
postavenia. Cieľom je zabezpečiť základné potreby pre ťažko zdravotne
postihnutú osobu a pomoc opatrovateľa.

1 000,00 €

58 Ing. Peter Jurík

Zirka o.z., BA

59 Alica Havelová

Občianske
združenie Tvorivá
dielňa, Košice

60 Milan Obuch

OZ Full Art Music,
BA-P. Biskupice

61 Marián Kovačič

Martina
Verčimáková
62 Ing.

Pomôcky nám
pomôžu

Učenie detí s DS je vo všeobecnosti pomalšie postupujúce, ich komunikačná
schopnosť je narušená často vo viacerých jazykových rovinách.
Charakteristické sú tiež ťažkosti s koncentráciou a prácou s informáciami,
preto je veľmi dôležitá systematická práca na zlepšovaní komunikačných
stratégii a kognitívnych schopností. Cieľom je vybavenie edukačných
priestorov rehabilitačnými prvkami, edukačnými a logopedickými
pomôckami, detskou i odbornou literatúrou.
1 000,00 €

V rámci prípravy projektu boli oslovené mestské časti s komunitami, v
ktorých dlhodobo pôsobíme. Tvorením a aktivitami chceme preklenúť
vzniknutú životnú situáciu a hmotný nedostatok, sociálnu depriváciu
spôsobenú samotou sociálne znevýhodnených občanov. Objaviť radosť zo
života, zapojiť ich do diania v komunite. Zapojiť dobrovoľníkov do
organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti. Nájsť dobrovoľníkov z cieľovej
Tvoríme s
radosťou a v zdraví komunity a vytvoriť inšpiratívne námety.
Tento projekt je zameraný na vyhľadávanie talentov medzi deťmi a
mládežou v sociálne znevýhodnených podmienkach. Koncepcia bude
zostavená z koncertov kapiel a workshopov, kde deti oboznámime s
Hudba ako cesta k hudobnými nástrojmi. Projekt bude zameraný na výchovné koncerty v
detských domovoch.
poznaniu
Cieľom projektu je zriadiť bezbariérový vchod aj na školský dvor. Škola
disponuje jedným pri hlavnom vchode avšak na dvor, do školského klubu a
do telocvične sa využíva zadný vchod do budovy, ktorý nie je bezbariérový.
Pre žiaka na vozíku je to nepríjemné, pretože nevie prekonávať schody na
vozíku a aj za pomoci asistentky či učiteľa je to náročné. Nestíha začiatok
vyučovania počas presunov.

Základna škola,
Nová Dedinka

Bezbariérový
vstup /nielen/ pre
Adamka

Luneta n.o.,
Hanušovce nad
Topľou

Schizofrénia je veľmi závažná diagnóza. Ľudia, ktorí ňou trpia, majú závažné
psychické problémy, a to sa často prejaví aj na ich fyzickom zdraví. Nastáva
celková apatia k životu a pohybu, ktorá sa prejavuje nárastom telesnej
hmotnosti. Preto by sme chceli našich klientov vychovávať k pohybu,
motivovať ich novou aktivitou. Chceme zriadiť miestnosť na pohybové
Pohybom k zdraviu aktivity.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

994,00 €

63 Ján Lorko

64 Filip Janega

65 Pavol Klvač

66 Karol Halaš

Občianske
združenie Prima,
BA

OZ Južanček,
Trenčín

Každý má právo na
prácu

OZ Prima háji aj práva ľudí zo sociálne slabších vrstiev - jedným z nich je aj
právo na prácu. Ľudia, ktorým sa OZ Prima venuje sú nemotivovaní pre
nástup do práce z dôvodu negatívnych skúseností z minulosti, predsudkov a
diskriminácie zo strany úradov aj samotných zamestnávateľov. OZ Prima je
presvedčená o tom, že najmä stigmatizovaní ľudia zo sociálne slabých
komunít by mali byť podporení a motivovaní pre zmenu a získať tak šancu
zamestnať sa. Prostredníctvom projektu chceme podporiť a motivovať
klientov kontaktného centra na sídlisku Kopčany.
1 000,00 €
Často vidíme, ako najmä starší ľudia a sociálne slabšie rodiny sú na "okraji"
spoločnosti a ľudia nejavia o nich záujem. Preto chceme ako mladí ľudia
investovaním nášho času a energie ukázať, že nám na nich záleží a pomôcť
im aspoň tak ako vieme. Podstatou projektu je pomôcť rodinám a starším
ľuďom v domácnosti. Jednou časťou bude praktická pomoc - najmä starším
ľuďom a sociálne slabším rodinám pôjdeme pomôcť, poupratovať do
domácností. Taktiež chceme pomôcť mestu s verejnoprospešnými prácami,
do ktorých zapojíme aj bezdomovcov, s ktorými pracujeme počas roka.

Deň rodiny

1 000,00 €
Podstata projektu je vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti pre
deti, kde chceme stimulovať prirodzený záujem o pohybu. Pripravené
prostredie bude vybavené pomôckami určených na fyzioterapiu, terapiu
senzorickej integrácie, základných gymnastických prvkov, fitloptami a
rozvoj motoriky.

Základná škola
Jablonica

DETI V POHYBE

OZ Pedal, BA

Projekt rieši prestavbu zanedbanej bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej
ul. na komplexný areál pre kolesové športy. Jedná sa o sieť vzájomne
prepojených dráh typu „Pumptrack“. Pumptrack je špeciálne navrhnutá
dráha určená predovšetkým pre horské a bmx bicykle, na ktorej je možné
jazdiť bez pedálovania a potrebnú rýchlosť získavať odľahčovaním a
Prestavba
následným zatláčaním do vĺn, klopených zákrut a dopadov skokov. Dráha
bikrosovej dráhy v
bude neohradená, voľne prístupná a bez sprievodných komerčných aktivít.
Petržalke na pump
track

1 000,00 €

1 000,00 €

67 Stanislav Turčan Obec Žakovce

68 Martin Špaček

Volejbalový klub
polície - SPU

Motivovať žiakov a deti obce k športu. Radosť z pohybu, spoznávať nový
šport a jeho pravidlá. V obci sa nachádza Dom sv. Márie Magdalény pre ženy
s deťmi zo SZP. Často ide o rodiny, na ktorých bolo spáchané domáce
násilie. Cieľom projektu je začleniť tieto deti do spoločnosti a zároveň
zbúrať predsudky detí z našej obce. Naučiť deti pravidla florbalu. Viesť
Projekty
zamestnancov - 1. žiakov k zodpovednosti, súdržnosti, vytrvalosti.
kolo 2018
Cieľom projektu je prezentovať deťom predškolského veku aktívnou formou
krásu a význam športu. Organizácia ďalšieho ročníka veľkého
multišportového podujatia v špecializovanej športovej hale s deťmi
predškolského veku: oboznámenie detí aktívnou formou s rôznymi
športovými disciplínami (6 atletických disciplín, športový tanec, vybrané
Detská športová
loptové hry.
olympiáda 2018

1 000,00 €

1 000,00 €

69 Ľuboš Hudák

Materská škola, Ul.
Kukučínova
Zdravé nôžky už v
2544/7, Snina
škôlke

Prioritným zameraním projektu je pomocou špeciálnych rehabilitačných
pomôcok precvičovať chodidlá a správne držanie tela u detí predškolského
veku. Pravidelným cvičením budeme predchádzať najčastejším
ortopedickým ochoreniam v predškolskom veku, ktorými sú chybné držanie
tela a plochonožie.

995,00 €

70 Kovács Jozef

Základná škola
Mihálya Borsosa s
VJM vo Veľkých
Úľanoch

Projekt je zameraný na správne a cieľavedomé využitie voľného času, na
šport a pohyb. Cieľom nášho projektu je posilnenie a skvalitnenie rôznych
pohybových aktivít, disciplínami budú najmä futbal, beh, vybíjaná,
prehadzovaná a jumping.

967,22 €

71 Lenka Brišová

Projekt súvisí so snahou združenia o revitalizáciu celého školského dvora,
ktorý by po rekonštrukcii mohol slúžiť nielen pre deti z MŠ ale aj z obce.
Vybudovaním rôznych stabilných zón na školskom dvore vzbudíme u detí
záujem o pohyb. Vytvorením prírodného a bezpečného priestoru, dáme
Občianske
deťom možnosť hrou sa rozvíjať. Vytvoríme oázu radosti z hry, pohybu a
združenie "Zvedavá
včielka" Štefanov
Dovoľme včielkam poznania - vŕbové tee-pee, drevený vláčik, preskakovačky, hmyzí domček,
pocitový chodník.
nad Oravou
lietať

1 000,00 €

„Šport pre
každého – Poďme
spolu športovať!“

Veronika
72 Pavlačková

73 Juraj Rehák

NABOSO o.z.,
Trnava

Obec Mokrý háj

LEStival APROPÓ

Skákajúce žabky

OZ Hrnček var Materské centrum, S úsmevom na
Tomáš
Kubovič
Turzovka
tvári
74

75 Luisa Maco

76 Dušan Letrich

OZ Útulňa kníh,
Košice

Sme mladá komunita ludí z krásnej dedinky Dolná Krupá pri Trnave, ktorá sa
s nadšením rozhodla vytvoriť LEStival Apropó, ktorý by obohatil život na
dedine umelecky i kultúrne pre všetky vekové kategórie. Touto
verejnoprospešnou dobrovoľníckou aktivitou chceme podporiť región a
najmä spojenie komunít. Našim zámerom je zapojiť ľudí k tvorbe festivalu a
tak vytvoriť fantazijno-lesné podujatie pre celú rodinu. Program bude
vytvorený z rôznych diskusií, vystúpení, workshopov, športových a tvorivých
akcií.

1 000,00 €

Podstatou projektu je pomocou telesnej výchovy v kombinácii s modernými
pomôckami a správnou motiváciou docieliť všestranný rozvoj motoriky a
zároveň prispievať k lepšej socializácii dieťaťa v MŠ. Dôležité je nezabudnúť
ani na relaxáciu a rehabilitačné prvky ako rehabilitačná hruška alebo
rehabilitačný ortopedický chodník vhodný pri prevencii a liečbe plochých
nôh.

983,20 €

Podstatou projektu je priniesť pre deti od 15 mesiacov do 6 rokov
alternatívny pohybový program. Projektom, chceme dať možnosť deťom od
15 mesiacov do 6 rokov a ich rodičom, využiť možnosť a sebarealizovať sa v
pohybových hrách a pohybovej činnosti, nájsť spoločné chvíle pri pohybe
ako jedinec aj ako rodina.

995,50 €

Občianske združenie Útulňa kníh chce zriadiť knižnú búdku v priestoroch
"Starej" nemocnice (Univerzitná nemocnica L. Pasteura) v Košiciach. Na
rozdiel od ostatných knižných miest, ktoré naše OZ prevádzkuje, toto knižné
miesto sa bude nachádzať v exteriéri. Bude mať tvar tradičnej drevenej
hospodárskej budovy a bude zdobené regionálnymi motívmi. Knihy v
knižnej búdke si budú môcť návštevníci a pacienti zobrať zadarmo so sebou.
Knihy, knihy, knihy!

OZ Kvitnúca nádej, Pohybom za
Horná Štubňa
zdravím

1 000,00 €
Podstatou projektu je vytvoriť podmienky a príležitosti na rozvoj
pohybových zručností, zdravotného uvedomenia a správania detí so
špeciálnymi potrebami. Spojenú školu v Hornej Štubni navštevujú žiaci s
diagnózou ľahký, stredný a ťažký stupeň mentálneho postihnutia z regiónu
Horný Turiec. Tieto deti majú veľa energie a špecifické potreby. Vybavením
vhodnými pomôckami pohybového kútika v škole budú deti motivované k
ich každodennému využívaniu.

1 000,00 €

77 Marek Gbúr

Ing. Alena
78 Miklášová

Hana
79 Michalíková

80 Martin Macik

Spojená škola
internátna
PRAKOVCE

Ženské kruhy o.z.,
Trnava

Revitalizácia
areálu školy

1 000,00 €
Z výskumov vyplynulo, že ženy-matky (diskriminované, znevýhodňované
osoby) pociťujú akútny nedostatok informácií, ktoré sa týkajú podpory
zdravia a ich práv. Tehotné ženy, rodiace ženy a ženy po pôrode majú
špecifické potreby a ocitajú sa často v náročných, až krízových situáciách.
Jedným zo silných informačných zdrojov sú práve iné ženy, ktoré pôsobia v
komunitách. Poskytnutím vzdelávania a informačných materiálov ženám,
ktoré v komunitách pôsobia, sa informácie zrozumiteľnou formou dostanú k
ženám, ktoré ich potrebujú formou tzv. peer-to-peer help. Workshop
zameraný na posilňovanie zručností a osvetu v oblasti podpory zdravia a
práv žien.

Ženy ženám

ŠK MLYNY –
športový klub, o.z., Šikana - viem sa
BA
brániť

ZŠ s MŠ Brehy

Skvalitnenie praktického vyučovania zážitkovým učením spojeným s
vykonávaním konkrétnych odborných prác. Orientácia detí zo
znevýhodneného prostredia v praktických činnostiach a návykoch
súvisiacich s ochranou životného prostredia - zabránenie vzniku čiernych
skládok, správna separácia odpadu, druhotné využitie odpadových surovín,
nie len v škole, ale aj v blízkosti svojho domova. Nadobúdanie potrebných
zručností v učeb. odboru poľnohospodárska výroba: záhradníctvo.

996,00 €
Problém šikanovania je rozšírený aj na slovenských školách. 70% detí, ktoré
chodia na tréningy do ŠK MLYNY sa už stretlo s rôznymi formami
šikanovania či už ako svedkovia alebo priamo obete. Preto sa Krav Maga
Mlyny Bratislava rozhodla zamerať na prevenciu šikanovania. Dôležitou
časťou edukácie je Teambuildingový event Summer camp KIDS. Teoreticky
a prakticky naučíme deti čo robiť, aby sa nestali obeťou šikanovania a ak sa
ňou stanú, ako majú postupovať.

Naším zámerom je vybudovať modernú knižnicu s čitárňou, ktorá bude
zároveň aj jazykovou učebňou. Tento priestor bude slúžiť širšej komunite,
deťom z MŠ, žiakom a zamestnancov ZŠ, rodičom žiakov, seniorom a
všetkým ostatným obyvateľom obce. V našej obci nie je obecná knižnica a
naša školská knižnica je malá a nevyhovujúca na vzdelávanie. V tomto
novom priestore plánujeme realizovať rôzne kultúrne podujatia, súťaže,
Multimediálna
knižnica s čitárňou besedy, prednášky, workshopy.

1 000,00 €

1 000,00 €

Vladimír
81 Gánoczy

Pavol
82 Veideinger

Slovenská
spoločnosť
elektronikov, BA

Robocup Junior Soccer Open
league

Geodetklub, BA

Cieľom tohto projektu je priblížiť študentom vedu a techniku z iného uhla
pohľadu. Zámerom projektu je pretvorenie pracovného priestoru na miesto,
ktoré vizuálne podporuje vedu a techniku. Priestor je tvorený chodbou a 5
triedami, ktoré sa svojpomocne vymaľujú a následne sa dotvoria prácami
študentov v novom softvéri zameranom na geometrickú a priestorovú
Popularizácia vedy predstavivosť - tvorba fraktálov a prácami, ktoré vyzdvihujú význam
vedeckých objavov.
a techniky

83 Ing. Milan Frolo Fórum Života, BA

84 Jan Ivan

Projekt podporuje vzdelávanie mladých ľudí v oblasti informatiky,
mechatroniky a robotiky. Čo sa týka aktivít náš projekt sa venuje
kompletnému vývoju robotov. Od prvotného návrhu designu a plošných
spojov cez výrobu jednotlivých komponentov a zloženie robotov, až po
oživenie procesorov a naprogramovanie všetkých potrebných algoritmov.

Dom nádeje o.z.,
Martin

OZ Maják nádeje,
85 Monika Hocková BA

Účelom projektu je rozšírenie kontaktno-informačných služieb centra
FEMINA, zvýšenie kvality poskytovanej pomoci dievčatám a ženám, ktoré sa
ocitli v ťažkých životných situáciách, ako je nečakané tehotenstvo, násilie
alebo diskriminácia, ako aj osveta a vzdelávanie žiačok a študentiek. Vďaka
FEMINA konkrétna pomoc, grantu bude možné realizovať viac seminárov a prednášok na školách, a tým
výraznešie prispieť k prevencii násilia a diskriminácii dievčat a žien.
osveta a
vzdelávanie
Pomoc je zameraná na tých najzraniteľnejších a to deti. Mnohé z nich si
doteraz zažili mnoho nepríjemného a na ich psychiku zaťažujucich situácii,
ktoré zanechali na ich dušiach bolesť, neistotu, smútok, hnev, zlobu.
Nemajú dostatok financií na pokrytie najzákladnejších potrieb. Našim
cieľom je im navrátiť aspoň čiastočne detstvo do ktorého patria. Prevenciou
Lepšia budúcnosť predchádzať patologickým javom.
Mnoho detí je v kríze a na okraji spoločnosti. Potrebujú ochranu a pomoc,
aby sa z ťažkej situácie dostali. Projektovým zámerom je konferencia "Deti
na okraji spoločnosti" (október 2018 Košice), zameraná na praktické
predstavenie organizácií a osobné svedectvá ľudí, ktorí pomáhajú sociálne
vylúčeným deťom. Témy konferencie zamerané na problematiku: detská
Osvetou k pomoci
chudoba, novodobé závislosti detí, rómske deti a špecifiká ich výchovy, deti
– konferencia Deti
v misijných krajinách, detské domovy a pod.
na okraji
spoločnosti

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

86 Marek Makita

ZŠ s MŠ Bracovce

ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka
87 Mária Brišáková Zákamenné 967

88 Roland Kovács

89 Jozef Majer

90 Radovan Papaj

Henrieta
91 Ropjaková

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és
óvoda Vlčany

Obec Častkov škola Častkov

Školské televízne
OKO

Domček, domček,
aké remeslo sa v
tebe skrýva?

Zámerom projektu Školské televízne OKO je vytvoriť na škole priestor pre
sebarealizáciu žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia v školskej
televízii, ktorej cieľom bude prinášať žiakom a širokému okoliu aktuálne
informácie o aktivitách našej školy. Bude prinášať žiakom zaujímavé
reportáže o možnostiach štúdia a priprave sa na budúce povolania.
1 000,00 €
Drevený domček poskytne priestor, kde deti prakticky spoznajú ľudové
remeslá, ktorými si budú pravidelne rozvíjať technické zručnosti a ich
logické myslenie. V rámci edukačného procesu sa deti naučia technologický
postup pri výrobe košíkov z prútia a drôtu, zdobením kraslíc, páraním peria,
zapletaním syrových korbáčov...

1 000,00 €

Aktivity z praktického života sú pre deti predškolského veku veľmi
zaujímavé. Chceli by sme do nášho ,,výskumného centra" nakúpiť čo najviac
zmysluplných didaktických pomôcok a tak vytvoriť vhodný priestor pre naše
deti, aby mohli konštruovať, experimentovať a rozvíjať zručnosti pri
používaní nástrojov potrebných v bežnom živote.
,,Šikovné ručičky"

Učíme sa variť

Občianske
združenie EDUJOY, Ja varím lepšie
Martin
ako moja mama...

Dom Svitania, n. o.,
Jakubov
Učíme sa variť

1 000,00 €
Spojením troch generácii - deti, rodičia a starí rodičia, posilníme komunitný
život. Projektom deti naučíme tradičným jedlám a k zdravej výžive. V škole
chceme vybudovať novú kuchynku v ktorej by sa deti učili vareniu, pečeniu
a zdobeniu jedál. Babky našich detí naučia deti správnym technikám pri
varení a pečení. Naučia ich staré domáce recepty a hlavne naše tradičné
častkovské recepty.

1 000,00 €

Úlohou tohto projektu je zvýšiť záujem a poskytnúť informácie o dôležitosti
výberu potravín s cieľom predchádzania vzniku ochorení, ale takisto udržať
si celkovú fyzickú aj psychickú rovnováhu. Projektom chceme podporiť
kultúru plnohodnotného stravovania a zdravého života školskej spoločnosti,
prostredníctvom organizovania kurzov varenia a workshopov.
1 000,00 €
Realizáciou projektu zabezpečíme vybavenie kuchyne, kde sa naši klienti
naučia variť jednoduché a zdravé jedlá. Týmto kurzom varenia by sme chceli
naučiť našich klientov variť jednoduché a zdravé jedlá, ktoré si budú vedieť
postupne pripraviť aj sami doma. Pripravíme zbierku našich receptov.
995,26 €

92 Marián Pšenka

Obec Dražkovce

Ing. Dušan
93 Graca

JASIV, občianske
združenie, BA

94 Štefan Berky

Základná škola
Bátovce 368

95 Štefan Gondor

Miroslav
96 Lapšanský

Pod storočnou
lipou

1 000,00 €

DIVÍNSKY BOYARD predstavuje pokračovanie úspešného projektu pre deti
vo veku 11 - 15 rokov základných škôl z BB kraja zameraného na
vzdelávanie v oblastiach prevencie kriminality, ktorá deti v tomto veku
DIVÍNSKY BOYARD ohrozujú (majetková, drogová, počítačová, imigrácia a obchodovanie s
ľuďmi, základné ľudské práva, šikanovanie). Osobitný blok predstavuje
oblasť dopravnej výchovy.
IV. ročník
Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí so sociálne slabších a
rómskych rodín o bezpečnosti na cestách,či už ako chodci alebo cyklisti.
Počas 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
Tábor na kolesách ich udržbu a opravu bicyklov.

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov Pomôžte nám
Úsmev ako dar, BA pomáhať

Stredná odborná
škola, Prakovce
282

V rámci našich priestorov máme k dispozícii dvor, ktorý je nedostatočne
zariadený pre pobyt detí. Chceme vytvoriť pre deti priestor nielen na
exteriérové vyučovanie (čítanie, výtvarná výchova, prírodoveda), zároveň aj
oddychovo-relaxačnú zónu po vykonávaní pohybových aktivít.

Študuj a buď
uspešný !

1 000,00 €

1 000,00 €

Projektom chceme umožniť vzdelanie a prípravu do života deťom z detských
domovov, ktoré nemajú rodinu, zázemie, nemajú nikoho o koho by sa mohli
oprieť po odchode z DeD. Projekt bude realizovaný formou jednodňových
mesačných školení počas celého roka, formou dvojdňových seminárov a
troch letných týždňových pobytov. 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 €
Podstatnú časť žiakov školy tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Keďže nosným učebným odborom je odbor nástrojár, chceme so
žiakmi navštíviť závod Volkswagen v Bratislave, ukázať im, ako reálna
výroba prebieha a možnosť práve v takomto závode sa po ukončení štúdia
zamestnať. Škola sa venuje programovaniu a práci s CNC strojom.
1 000,00 €

ZŠ J. A.
Komenského v
97 Roman Odzgan Revúcej

98 Rastislav Fiala

ZUŠ Senica

Športujeme bez
rozdielov
Práca s hlinou/
hrnčiarstvovýchova umením
aj pre deti zo soc.
znevýhodnených
rodín II

Projekt sa zameriava na podporu detí zo znevýhodneného prostredia v
oblasti materiálneho vybavenia na športovanie. V školskom atletickom
klube je registrovaných vyše 170 detí vo veku 6 -15 rokov, pravidelne
trénujeme a zúčastňujeme sa pretekov. Približne 20 % detí je zo sociálne
znevýhodneného prostredia, bežne prichádzajú na športové tréningy v
nevyhovujúcej, šmykľavej obuvi, v roztrhaných vyrastených teplákoch. Je to
pre nich nebezpečné aj z bezpečnostného hľadiska a iste nepríjemné z
hľadiska sociálneho.

1 000,00 €

Cieľom projektu je pokračovať vo výchove umením – práca s hlinou pod
vedením kvalifikovaného pedagóga aj pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Realizovať bezplatné worshopy a nákup did. pomôcok pre ZUŠ
(najmä pre elokované pracoviská v obciach okolo Senice). Umožniť prístup
ku kvalitnej voľnočasocej aktivite i deťom zo znevýhodneného prostredia.

Materské centrum v Malackách funguje od roku 2002 a je denodenne
využívané nielen občanmi Malaciek, ale aj okolitých dedín. Rekonštrukcia
priestorov je nevyhnutná. Výsledkom projektu by bolo otvorenie nových
Rekonštrukcia
možností.
Ing.
Matej
Bulla
MC
Vánok,
Malacky
materského
centra
99
Realizácia projektu vychádza potreby nízkej úrovne finančnej gramotnosti u
detí v detských domov a na ZŠ. Finančnými prostriedkami z projektu
chceme podporiť cieľovú skupinu, ktorá si nemôže dovoliť realizovať
workshop. Deti sa oboznámia so základnými pojmami a problémami z
OZ Mladý
Finančná
podnikavec, Rajec gramotnosť hrou finančného sveta.
100 Ing. Ján Žiak
Zdravotné znevýhodnenie žiakov ich limituje v pohybe, v bežných životných
situáciách, výletoch i v samotnom vzdelávaní. Vďaka projektu sa deti naučia
regionálnej výchove a výchove k tradíciám pomocou vlastných zážitkov.
Projekt je zameraný na spoznávanie tradícií, folklóru, tradičných rastlín a
jedál, ľudovú architektúru na Slovensku, ale hlavne v regióne Piešťan a
okolia. Projekt bude prebiehať v spolupráci s NPPC - VÚRV v Piešťanoch,
odborným garantom projektu.
Chrančoková
Spojená škola v
Tradície pre rozvoj
Piešťanoch
našich detí
101 Nikola

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Zuzana
102 Majerová

ZŠ F.E. Scherera
Piešťany

OZ Nie sme sami,
103 Radovan Oravec Prešov

Zdeněk
104 Štěpánek

105 Martin Bittner

Rodinné centrum
Kramárik, BA
Občianske
združenie Hlas
nádeje, Záhorská
Bystrica

Občianske
združenie Šťastné
Attila
Mészáros
dieťa Snina
106

Na škole máme výpočtovú techniku no niektoré počítače sú už zastaralé.
Venujeme sa vzdelávaniu začlenených žiakov a žiakov zo soc.
Podpora výchovy a znevýhodneného prostredia. Cieľom je umožniť aj žiakom zo sociálne
vzdelávania žiakov znevýhodneného prostredia zvládnuť čitateľskú gramotnosť a prácu na IKT
zariadeniach. Budeme používať elektronické verzie výučbového softvéru.
zo soc. znev.
prostr. v ZŠ

1 000,00 €
Priebežne vytvárame prostredie /arteterapeutickú dielničku/. Práca s hlinou
dáva klientovi kontakt s niečím novým, poddajným, tvarovateľným do čoho
môže pretransformovať svoje predstavy a nápady. Poskytuje klientovi
možnosť sebarealizácie, tvorivosti a naplnenia. Rozvoj jemnej motoriky.

Arteterapia hlinou

1 000,00 €
Výsledky testovania žiakov základných a stredných škôl ukazujú, že náš
vzdelávací systém potrebuje inovácie. Neodvažujeme sa potrebné zmeny v
školstve navrhovať, no chceme rozšíriť obzory stakeholderom vo vzdelávaní
a tým prispieť k spoločenskej zmene. Výsledkom projektu budú vzdelaní
učitelia a rodičia, ktorý budú môcť svoje poznatky preniesť do praxe
(učitelia) alebo iniciovať zmeny vo vzdelávaní prostredníctvo školských rád.
Projekt „Zvedavé deti II“ je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov
MŠ a rodičov detí vo veku 0-6 rokov.

Zvedavé deti II

1 000,00 €
Pobytový tábor organizuje OZ Hlas nádeje prostredníctvom dobrovoľníkov a
je určený pre deti od 5-10 rokov počas letných prázdnin. Dofinancovanie
aktivít z grantu umožní deťom pobyt v prírode s minimálným zaťažením
rozpočtov rodín zo zneývhodneného prostredia.

Pobytový tábor

Športujeme,
pomáhame
svojmu telu

1 000,00 €
Týmto projektom by sme vytvorili priestor, ktorý bude určený nielen pre
deti v materskej škole, ale aj pre širokú verejnosť. Priestor bude vhodný pre
duševnú a telesno-športovú relaxáciu pre detí spolu s rodičmi, kde si budú
môcť bezpečne
posedieť, oddychnúť a porozprávať sa s ostatnými.

1 000,00 €

107 Michal Pinček

Zuzana
108 Dobrovodská

109 Ing. Peter Ižo

Miroslav
110 Kušnierik

111 Ivana Sidorová

Slovenská
asociácia bývalých
žiakov uršulínskych Bezpečný a
škôl - SABUŽ,
príjemný dvor pre
Modra
všetkých

OZ Inšpirácia,
Mojmírovce

Turistický klub
Tramp Hubová

Občianske
združenie Škôlkár,
Vinosady

Zámerom nášho projektu je revitalizovať exteriér Centra pre deti a mladých,
jeho dvor a ihrisko. Je to vnútorný areál uprostred mestskej zástavby, ktorý
ponúka možnosti rôznorodých pohybových aktivít pre široké vekové
spektrum. Uzavretosť tohto priestoru ponúka bezpečné zázemie. Pre
skvalitnenie aktivít chceme upraviť existujúce ihrisko a jeho okolie.
1 000,00 €
Podstatou projektu je komplexná výchova detí v oblasti zdravia a pohybu.
Dôraz aktivít je na posilnení psychomotorického vývoja detí navštevujúcich
materskú školu a predchádzanie ortopedickým problémom. Pestovanie
vzťahu k pohybu, zdravému životnému štýlu u detí predškolského veku,
zapojenie detí z menej podnetného prostredia a ich rodičov do aktivít.

Hýb sa s radosťou.

STREET
WORKOUT Pohyb náš
každodenný

Pohybom k
poznaniu

Občianske
Združenie Dúha,
dúžina Dúha T.O.M. Sokolíci, BA Letný tábor Rázdiel

1 000,00 €
Realizáciou projektu chceme vytvoriť v našej obci ďalšiu možnosť efektívne
vyplniť voľný čas. Vytvorením workoutového ihriska chceme širokej
verejnosti priblížiť výhody aktívneho trávenia voľného času. Miesto výstavby
sa nachádza v areáli školského dvora MŠ a ZŠ Hubová, kde bude pozitívne
dotvárať priestor pre aktívny oddych každej generácie.
1 000,00 €
Pohybová aktivita je nevyhnutnou súčasťou zdravého rastu a vývinu dieťaťa.
Podstatou nášho projektu je vytvoriť takú záhradu, ktorá je rozmanitá,
vybavená hracími a outdoorovými prvkami. Naším zámerom nie je len
nakúpiť preliezky, ale vlastnoručne vybudovať stanovištia s pre deti
podnetným prostredím.

988,30 €

Letný tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. Tábor bude organizovaný v
lesnom prostredí a deti prežijú 15 dní bez mobilov, tabletov a TV. Cieľom
tábora je stráviť čas v prírode, naučiť sa samostatnosti, zodpovednosti,
vzájomnej pomoci pri turistike, športe a hrách. Celý chod tábora si
zabezpečujeme svojpomocne. Počas celotáborovej hry budú deti plniť rôzne
úlohy (pamäťové, logické, vytrvalostné, športové, na zručnosť, hlavolamy) a
budú prebiehať rôzne súťaže.
1 000,00 €

112 Tomáš Miakič

Rodičovské
združenie pri MŠ
Oravice č. 331,
Zákamenné

ŠK Gézengúz,
113 Tomáš Sevecsek Vrakúň

114 Denis Arpáš

Kosárová
115 Gabriela

116 Miroslav Szullo

Ing. Marcela
117 Gvothová

OZ JESENČATÁ,
Sereď

Pohyb by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, čo by
si mali osvojiť deti už v predškolskom veku. Je preto dôležité každodenne
ich motivovať. Deti sa naučia hudobno - dramatickú hru Kvetinkovo a
Tancovala babka s Zvieratkovo, zdramatizujú a pohybom stvárnia divadlo Ako ježko šťastie
stretol.
dedkom

Sme neustále v
pohybe

Eko-deti z ekotriedy

Rodičovské
združenie pri MŠ
Bohrova, BA

1 000,00 €

Projekt sa zameriava na realizáciu a skvalitnenie environmentálnej výchovy
v MŠ. V rámci jeho aktivít počas výchovno-vzdelávacieho procesu si deti
živým učením osvojujú poznatky o rôznych zložkách životného prostredia,
jeho tvorbe a potrebe ochrany. Podnetným prostredím eko-triedy a
vlastnými aktivitami v nej prirodzenou cestou sú vedené k tomu, aby
nadobudli vedomosti, zručnosti a schopnosť ekologicky myslieť a konať.
1 000,00 €
MC má za úlohu primárne vytvoriť priestor pre stretávanie mamičiek s
deťmi. Zároveň chce pre rodičov zabezpečovať profesionálne pedagogické,
psychologické, výživové a lekárske poradenstvo, podpora dojčiacich a
nosiacich matiek a možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. Pre deti budú
usporadúvané rôzne aktivity.

940,00 €

Podstatou projektu je vytvoriť pre deti bezpečné hravé miesto v našej obci,
keďže ešte nedisponuje žiadnym detským ihriskom. Deti počas školského
roka trávia na ihrisku veľa času, a preto je prioritou dbať na ich bezpečnosť
Bezpečne, hravo a pri hre. Dopadové podložky získané z tohto projektu umožnia deťom
bezpečnú hru a zamedzia úrazom.
zdravo

1 000,00 €

Občianske
Združenie Štvrtčan,
Plavecký Štvrtok
MC Včielka

Základná škola s
materskou školou
Novoť

Organizujeme už 5x letný tábor pre všetky deti z okolia, väčšinou sú zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Vzhľadom na neustále stúpajúci dopyt
na náš tábor musíme ho rozdeliť, aby sa mohli všetci zúčastniť. Podstatou
táborov bude hlavne pohybová výchova detí a to tak že budú mať
pravidlené tréningy počas celého tábora + prednášky týkajúce sa zdravého
životného štýlu.

1 000,00 €

Záhradná sprcha
pre škôlkárov

Hlavným cieľom projektu je zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkárov
počas horúcich letných dní a spríjemniť im pobyt na školskom dvore. Deti
najradšej trávia čas vonku pri hrách s kamarátmi a preto je dôležité zabrániť
u nich prehriatiu organizmu.

1 000,00 €

118 Lukáš Nedoma

119 Dušan Lepiš

Občianske
združenie Hrbôtska ratolesť,
Ružomberok

Gymnázium
Martina Hattalu
Trstená

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole
120 Vladimír Ogurek Gôtovany

121 Michal Páleš

Obecný futbalový
klub Slovenské
Pravno

122 Roman Orth

Športový klub
Arkádia Galanta

Ing. Martin
123 Chovanec

SRRZ RZ pri
Základnej škole s
materskou školou
Brestovany

124 Peter Molitoris

Minitelocvičňa v
materskej škole.

Cieľom nášho projektu je zlepšiť najmä priestorové ale i materiálne
podmienky na realizáciu pohybových aktivít detí materskej školy. Projekt
umožní vytvoriť z málo využívanej triedy minitelocvičňu, kde by sme mohli v
bezpečnom priestore realizovať pohybové činnosti, hry, a ďalšie vzdelávacie
aktivity. Z finančných prostriedkov by sme tiež doplnili materiálne
vybavenie.

1 000,00 €

Kardio-kútik

Hlavnou inšpiráciou k realizácii tohto projektu je naša každodenná
skúsenosť so športovaním študentov a ich vzťah k pravidelnej pohybovej
aktivite. Vybudovanie kardio kútika by malo byť základom pre ďalšie
rozšírenie možností športovej činnosti a získať pozitívny vzťah k
pravidelnému pohybu.

1 000,00 €

V rámci projektu chceme vybudovať športové prostredie na rozvoj
pohybovej aktivity, obratnosti a fyzickej zdatnosti. Pomocou finančných
prostriedkov zabezpečíme drevený balančný most s pohyblivými
stupienkami na rozvíjanie rovnováhy a pohybovej schopnosti.
Lentilky v pohybe

1 000,00 €

Nadobudnutím tréningových pomôcok pre naše futbalové kategórie
pomôžeme k rozvoju ich futbalových zručností a schopností a v
tréningovom procese sa budú môcť cítiť aj naši malí futbalisti ako ich veľké
Rozvoj malých
futbalových hviezd. futbalové vzory.
Realizáciou tohto projektu bude umožnené deťom a mládeži trénovať v
lepších a kvalitnejších podmienkach. Výsledkom projektu bude
Obnovenie výbavy zabezpečenie dostatočného množstva nových žinenok, ktoré tvoria úplný
základ pre tréningové potreby.
telocvične
Podstatou projektu je vytvoriť podmienky pre založenie florbalového krúžku
v našej škole. Tento šport sa stáva v poslednej dobe veľmi populárny a
prejavilo o neho záujem veľa našich žiakov a rodičov. Vytvorením nového
športového krúžku na škole podporíme deti v tom, aby si zlepšili fyzickú
zdatnosť a aby brali šport ako prirodzenú a potrebnú súčasť života.
Florbalový krúžok

Materská škola
Zvedavkovia
Lesná 10, Kollárovo športujú

869,40 €

1 000,00 €

1 000,00 €
Vysoké percento detí v predškolskom veku trpí obezitou. Príčinou je
nesprávna výživa, nesprávny pohybový režim a nedostatok pohybu na
čerstvom vzduchu. Podstata projektu je prostredníctvom rôznych
pohybových hier, v hrách s náčiním a na náradiach rôznom prostredí rozvíjať
základný pohybový fond dieťaťa.

1 000,00 €

Vzhľadom na nevyhovujúci až alarm. stav pôvod. telocvične - zima, plieseň,
vydutá podlaha, musíme vytvoriť nový priestor na pohyb detí a presunúť ich
Bezpečne a zdravo do bezpeč. priestorov. Bezpečná telocvičňa pre deti - to je zámer projektu.
Grant použijeme na zriadenie vnútornej telocvične v ZŠ Necpaly, v jednej z
hravo v našej
existujúcich tried.
Obec Necpaly
teločvični
125 Dušan Lipták
Revitalizáciou posilňovne sa vytvoria podmienky pre aktívnu školskú a
mimoškolskú činnosť žiakov, zlepší sa kvalita výchovnovzdelávacieho
Gymnázium Ľ.
Posilňovňa Štúra č. 35
centrum pohybu a procesu a bude sa vo väčšej miere rozvíjať a prehlbovať telesná kultúra v
škole.
krásy
126 Rastislav Kupšo Turzovka
Cieľom projektu je vybudovať pre mladšiu generáciu miesto na športovanie.
Máme pripravené prvky, ktoré svojpomocne obsypeme a zatrávnime.
Vznikne nám členitý priestor vhodný pre deti na podliezanie, preliezanie a
Martina
Športový klub
Zahrajme sa a
šmýkanie.
Bobrovec
zašportujme si!
127 Kandravá
Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych vystúpení, súťaží a podujatí. Na každé
je potrebná náročná príprava, pozostávajúca z výroby krojov, kostýmov,
kulís, čo bolo doteraz realizované individuálne. V rámci projektu bude
zakúpené materiálové vybavenie na podporu činnosti a prezentáciu súboru.
Vladimír
Základná umelecká Ukážeme čo je v
škola, Kúty
nás
128 Valachovič
Cieľom projektu je vybudovať v časti školského areálu, v ktorej veľa stromov
padlo za obeť letnej víchrici a nevyhnutnému výrubu, FITPARK, ktorý budú
využívať nielen deti ZŠ (v počte 650), ale i ich súrodenci a rodičia. Súčasťou
FITPARKU budú herné a oddychové prvky a lanová fitdráha na posilňovanie
ZRPŠ Pri kríži,
a trénovanie rovnováhy.
BA-Dúbravka
Školský fitpark
129 Igor Mních
Podstatou projektu je prehlbovať vzťah detí k cvičeniu prostredníctvom
športových hier, súťaží, rozcvičiek. Zaradiť aktívne športovanie počas
vyučovania, ale aj voľných chvíľ. Budovať spolupatričnosť a súdržnosť
Základná škola s
prostredníctvom kolektívnych športov a hier vo dvojiciach.
materskou školou,
130 Michal Smolka

131 Ján Macák

Alekšince 395

HC TATRAN
STUPAVA

Športovať nás baví

Naše deti hádzanárky

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
Realizáciou projektu zabezpečíme pre deti potrebné športové vybavenie na
tréningy a zápasy v hádzanej. Cieľom je radosť detí z pohybu, udržanie a
nábor nových detí na šport, vytvárať vzťah k športu a motivovať ich,
vychovávať nové talenty. Snažíme sa zapájať do týchto aktivít aj deti so
slabších sociálnych skupín.

1 000,00 €

Obecný úrad Malé
Leváre 177,
132 Richard Maxian FK Malé Leváre

133 Dujka Milan

134 Jozef Svitač

Ľubomír
135 Sloboda

136 Karol Drobný

Miroslav
137 Vajdečka

Materská škola
Radošovce

Obec Dražkovce

Projekt sa zameriava na zakúpenie pomôcok na tréningové účely prípravky.
Je to potrebné z dôvodu prístupu k tréningovému plánu čím viac pomôcok
tým lepší tréningoví plán pre deti z dôvodu pochopenia a vizualizácia
tréningu.

956,10 €

Nosnou myšlienkou predkladaného projektu je podporovať pozitívny vzťah
detí k pohybu a pestovať návyky zdravého životného štýlu prostredníctvom
Rastieme zdravo a pohybových aktivít a tým súčasne prispieť k napĺňaniu Národného
programu boja proti nadváhe a obezite.
hravo

999,50 €

Tréningové
pomôcky

Cvičme s
Rejnokom

Spojená škola sv.
Otvorená
Františka
telocvičňa pre
Assiského Malacky všetkých

Trinity Triathlon
Team o. z.,
Bratislava

FK Záhorská Ves

Trinity Triathlon
Team

Doprajme deťom
viac pohybu

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so
zdravým životným štýlom a podorou celkového zdravia. V predškolskom
veku je dôležitý pohyb nielen pre telesný, ale aj duševný rozvoj dieťaťa.
Pohyb dieťaťa má byť pestrý a hravý. Včasná stimulácia detí môže pomôcť
zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického vývinu detí.
1 000,00 €
Škola vzhľadom k aktuálne vysokému počtu žiakov (610) nedisponuje
veľkostne a rozmerovo postačujúcou telocvičnou a pre štatút národnej
kultúrnej pamiatky má obmedzené možnosti dostavby a prístavby tradičnej
telocvične. Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej a atraktívnej fitness
telocvične v areáli školy. Vonkajšia telocvičňa je čoraz populárnejší spôsob
cvičenia.

1 000,00 €

Triatlon sa teší čoraz väčšej obľube nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj
medzi mladšími vekovými kategóriami. Hlavnou aktivitou klubu je rozvoj
pohybových aktivít u detí a mládeže najmä v oblasti plávania, cyklistiky a
atletiky, ako aj s tým súvisiaca účasť na triatlonových pretekoch. Pridanou
hodnotou podujatia Trinity Triatlon Team je účasť detí a vedenie k
zdravému tráveniu voľného času.
1 000,00 €
Pohyb je dôležitý prostriedok upevňovania zdravia. Podporuje správny
psychomotorický a psychosomatický vývin dieťaťa. Podstatou projektu je
zabezpečiť futbalovú prípravku športovými pomôckami.
1 000,00 €

138 Rudolf Škrabák

Materské centrum
Klubík - Hrajkáreň, V zdravom tele,
Cerová
zdravá myseľ

Ing. Denisa
139 Hluchá

Futbalový klub
mládeže FKM
Karlova Ves
Bratislava

Chcem športovať,
chcem hrať futbal

140 Štefan Gont

MŠ Dukelských
hrdinov Snina

Športujem rád,
pohyb je môj
kamarát.

141 Roman Milan

142 Jozef Vrábeľ

143 Boris Korosi

144 Juraj Malik

Tanečné kurzy ST,
Liptovská Štiavnica Basta Fidli

Máme radi stolný
LOREM, n.o., Novoť tenis

MŠ Plickova, BA

V rámci aktivít by sme chceli podporiť rozvoj pohybovej výchovy s
prepojením aj na iné výchovné zložky – najmä enviromentálnu a jazykovú, v
zhode s najnovšími pedagogickými trendmi. Projekt podporí mimoškolské,
voľnočasové vzdelávanie v oblasti aktívnej pohybovej výchovy detí
predškolského a mladšieho školského veku. Vypracujeme systematický plán
na rozvoj pohybu a rozvoj myslenia.

1 000,00 €

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre najmenších členov
futbalového klubu FKMKV, t.j. detí v prípravke klubu. Cieľom projektu je
prostredníctvom nákupu tréningového vybavenia, dresov a príslušenstva
podporiť záujem detí o šport a zabezpečiť im kvalitné podmienky.
1 000,00 €
Rozvoj pohybových schopností nenásilnou a hravou formou, ktorý vedie k
upevňovaniu zdravia. Hlavnou myšlienkou projektu je vypestovať u detí
zdravý a správny psychomotorický vývin dieťaťa.

1 000,00 €

V našich priestoroch je moderná tanečná miestnosť, ktorá sa bude využívať
všestranne. Dnešná doba nedáva priestor pre rodinné aktivity. V našich
priestoroch môžu rodiny s deťmi stráviť spoločné chvíle, upevňovať
medziľudské vzťahy a hlavne spájať generácie. Prostredníctvom tanca sa
naučia správne držanie tela, dýchanie aj tradičné tanečné prvky a na
seminároch základy správnej výživy.

1 000,00 €

Projektje zameraný na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí, ktoré
navštevujú stolnotenisový krúžok. Projekt sa zameriava na vzdelávanie osvojenie si pravidiel hry stolného tenisu u detí, zvýšenie záujmu o tento
šport. Cieľom projektu je zabezpečiť materiálne a technické vybavenie tímu.
1 000,00 €

V minulosti boli mlhoviská typickou súčasťou každej materskej školy.
Projektom by sme radi deťom zabezpečili možnosť tešiť sa z pohybu na
čerstvom vzduchu, aj keď sú vysoké teploty. Mlhovisko je ideálne riešenie
Radosť z pohybu v na osvieženie počas letných horúcich dní a dopadová plocha dáva priestor
na rôzne pohybové aktivity.
každom počasí

1 000,00 €

Z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečíme deťom z našej
materskej školy plavecký výcvik so zameraním na pohybové ústrojenstvo s
cieľom naučiť deti základných plaveckých potrieb, pod vedením skúsených
plavčíkov.

1 000,00 €

Plávaním k
RZ pri MŠ v Kútoch lepšiemu zdraviu

145 Karol Blahuta

Antistres centrum,
Malé Orvište Vráťme stolný
Ostrov
tenis do Ostrova

146 Peter Bučič

TTC Záhorská
Bystrica

147 Lengyel Adrián

ZŠ Jerguša Ferka
Košúty

Ing. Lucia
Kňazeová
148 Beňová

149 Tihomir Vinkov

Stolný tenis patrí medzi obľúbené voľnočasové aktivity v Záhorskej Bystrici.
Záujem čoraz väčšieho počtu detí a mládeže o navštevovanie detského
Rozvoj masového stolnotenisového klubu si vyžaduje vybudovanie rozšírených tréningových
kapacít a vytvorenie personálnej aj technickej základne. Cieľom projektu je
stolného tenisu
pre deti a mládež v umožniť ďalším záujemcom zapojiť sa do činnosti stolnotenisového klubu.
MČ Záhorská
Bystrica
Nakoľko nevlastníme telocvičňu, zámerom projektu je revitalizácia
školského dvora a jeho následné pretvorenie na športovú zónu. V jednej
časti by sme chceli osadiť športové náradia ako kladina, bradlá, bránky,
hrazdu a vytvoriť exteriérovú telocvičňu. Druhú časť sme určili na kolektívne
hry.
Noha k nohe

Mažoretkový súbor
Merci, Záhorská
Ves
Merci sen
Futbalový klub
mládeže Devínska
Nová Ves,
Občianske
združenie

Futbalový klub
Telovýchovnej
150 Ladislav Pavelka jednoty Kúty

Cieľom projektu je nákup športového vybavenia pre malých
stolnotenisových hráčov. Malí hráči boli tak húževnatí, že postúpili do 1 ligy.
Nakoľko stále hrajú v prenajatých priestoroch a stoloch, túžba po vlastných
pomôckach je veľká.

Detský športový
deň v Devínskej
Novej Vsi

930,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Za pomoci mažoretkového športu s použitím rôzneho náčinia rozvíjame
pohybovú aktivitu detí a zároveň budujeme ich sociálne zručnosti.
Podstatou projektu je zakúpenie ďalšieho náčinia, aby sme deťom poskytli
čo najlepšie podmienky pre túto činnosť a splnili sen získať ocenenia.
1 000,00 €
Projekt by mal podporiť deti k športu a aktívnemu tráveniu voľného času,
kde sa môžu zdokonaliť v individuálnych ako aj kolektívnych zručnostiach.
Športový deň pre deti, ktorého hlavnou súčasťou je futbalový turnaj. Cieľom
športového projektu je pohybové zdokonalenie detí vo futbale ako aj
rôznych doplnkových súťažiach, ktoré budú prebiehať počas športového dňa
detí.

Klub naštartoval proces rekonštrukcie šatní, ktoré sú pre mnohé deti
druhým domovom. Rekonštrukcia šatní prebieha z vlastných zdrojov. Grant
poslúži na ich materiálno-technické vybavenie, ktoré bude zodpovedať
Nová šatňa deťom potrebným štandardom.

650,00 €

1 000,00 €

Mgr. Katarína
151 Vavrová

152 Eva Zubčáková

153 Ján Bagin

Ing. Lucia
154 Otrubová

Vzdelávacie
aktivity na
zvýšenie kvality
tréningov v aikido
Hakabaši Dojo
klube a materiálne
Aikido Ružomberok vybavenie klubu

Slávia vodné pólo
menežment, BA

Občianske
združenie –
Serafím, Prešov

OZ PRO TECHNIK
STU, BA

Podstata projektu je technické dovybavenie klubu, ktoré by skvalitnilo
prípravu cvičencov a zvýšilo z dlhodobého pohľadu výuku, ako i účasť
vybraných členov klubu na seminári Katsuaki Asaia - 8 DAN, ktorý ako
hlavný učiteľ zastrešuje celú nemeckú aikido asociáciu. Možnosť absolvovať
takýto seminár je jedinečnou možnosťou porovnať naše schopnosti v
medzinárodnej konfrontácii a preniesť nadobudnuté skúsenosti do
každodenných tréningových jednotiek v našom klube.
785,00 €

Deti poďte hrať
vodné pólo 2018

Projekt má za cieľ priviesť k pravidelnému športovaniu deti vo veku 8-12
rokov. Nenásilnou a hravou formou motivuje deti k pohybovej aktivite,
pričom dáva možnosť najúspešnejším realizovať sa aj v súťažných
aktivitách. Nevylučuje však z pohybových aktivít nikoho tak, aby si deti
osvojili pravidelné športovanie a zdravý životný štýl sa stal prirodzenou
formou vývoja mladej generácie.

Od srdca k srdcu

Hudba sama o sebe predstavuje istý zázrak. Svojimi vlastnosťami – rytmom,
melódiou, farbou dokáže vytvoriť rôzne nálady, ktoré pôsobia na naše
emócie. Hlavným zámerom realizácie projektu je sprístupniť deťom a
mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia záujmové a kultúrne
aktivity. Aktivity projektu poskytujú tejto cieľovej skupine alternatívu
trávenia voľného času s možnosťou rozšíriť si vedomosti, spolupracovať a
ďalej sa rozvíjať.

1 000,00 €

1 000,00 €

Tanec sa vyskytoval v minulosti hlavne s tradičným alebo rodinným
zvykoslovím. Repertoár bol ovplyvnený faktom, že Záhorie je prihraničnou
oblasťou. Región Záhoria z hľadiska etnografického, jazykového a z veľkej
časti i historického predstavuje v rámci Slovenska osobitný celok, ktorý mal
často bližšie k priľahlým zahraničným regiónom. Jednou z kolonizácií, ktorá
najviac ovplyvnila Záhorie bola nemecká kolonizácia Habánov. Chceli by
sme tieto tance po našom výskume uchovať a cez náš súbor prezentovať a
predstavovať verejnosti.
Zo Záhoria

1 000,00 €

155 David Damek

Stanislava
156 Koporcová

157 Marcel Priadka

Chorvátsky
kultúrny zväz na
"Hýbte sa deti,
Slovensku (CHKZS), budete šťastné a
Devínska Nová Ves zdravé!"

ZŠ a MŠ Studienka

OZ FOYA, Levoča

Západoslovenské
folklórne
158 Branislav Jaďuď združenie, Nitra

Náš folklórny
súbor Hasprúňanek

Podstatou projektu je zabezpečiť pre deti z DFS Ljuljanka tanečnú obuv. V
súčasnosti tancujú v starých a nepohodlných čižmách, ktoré sú im buď malé
alebo nemajú čižmy a tancujú v cvičkách. Zabezpečíme tak stabilitu nôh detí
pri tancovaní, aby mohli prezentovať chorvátskymi tancami svoju kultúru a
históriu svojich starých rodičov, svoje korene a tradície.
1 000,00 €
Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť,
mesto, dedina, má svoj vlastný charakter a folklór – kroje, hudbu, piesne,
architektúru, zvyky, tradície, tance a nárečie. Je to tradičná ľudová kultúra a
veľmi nám záleží na tom, aby ju aj ďaľšie generácie poznali. Projektom
chcem podporiť záujem detí zabezpečením materiálového vybavenia.
1 000,00 €

Medzinárodný
volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj určený pre deti a dospelých amatérskych športovcov z
rôznych krajín Európy. Účasť 700 športovcov. Cieľomje zapojiť do
organizácie aj marginalizované, sociálne slabšie skupiny obyvateľstva mesta
Levoča. Plán - zorganizovanie najväčšieho stredoeurópskeho turnaja vo
volejbale.

1 000,00 €

Sústreďme sa
spolu!

Hlavným cieľom projektu je získať finančnú pomoc na realizáciu sústredenia
FS Zobor, ktorá navdäzuje na pravidelné aktivity úboru. Sústredenie umožní
intenzívnu prácu s členmi súboru. Počas tohto intezívneho sústredenia
budú mať členovia súboru možnosť sa zdokonaliť v tanci, speve a hre na
hudobné nástroje. Externí taneční pedagógovia budú mať tiež možnosť s
členmi individuálne pracovať.

1 000,00 €

Koncoročné
vystúpenie
tanečného a
Základná umelecká hereckého odboru
škola Kúty alebo
- šk. rok
2017/2018
159 Radoslav Šimek Pegas Kúty

Hodiny tanca na našej ZUŠ prinášajú deťom a mladistvým veľké pozitíva.
Tanečný odbor ZUŠ pravidelne organizuje vystúpenia, vrcholom je Vianočný
koncert. Usilovne na ňom pracuje 140 nadaných detí. Projektom chceme
podporiť materiálové vybavenie krúžku.
1 000,00 €

Materská škola
Šustekova 33,
160 Jana Marčíková Bratislava

RUAH pre školu,
Pohronská
161 Bc. Júlia Píšová Polhora

162 Ján Pešadík

Miloslav
163 Kapusta

Projekt má náučno výchovný charakter pre deti, aby vedeli, ako sa
správať na ceste v neustále sa narastajúcej doprave najväčšieho sídliska
- Petržalka. Je veľmi dôležité robiť aktivity, ktoré vedú k správnej
dopravnej výchove detí. Cieľom projektu je revitalizácia dopravného
ihriska materskej školy v rozsahu výmeny asfaltového povrchu, náteru
vodorovného dopravného značenia a nákupu detských dopravných
prostriedkov. Projekt má náučnovýchovný charakter pre deti, aby
vedeli, ako sa správať na cestách.
,,Dopraváčik"

Na cestách vždy
dobre pozeraj!

Základná škola s
materskou
školou, Lomná

Dopraváčik

Občianske
združenie pri
Materskej škole
Belá - Dulice

Na ceste nie si
sám

1 000,00 €
Chceme, aby naše deti mali zafixované pravidlá bezpečného správania
sa chodcov, kolobežkárov, cyklistov. Zrealizujeme prednášku s
dopravnými policajtmi, natočíme vlastné filmy s dopravnou tématikou
slúžiace ako učebný materiál, kde deti MŠ budú herci v akcii. Na
vhodnej asfaltovej ploche v areáli školy vyznačíme jednoduché
dopravné ihrisko pre kolobežkárov a budúcich malých cyklistov - detí z
MŠ.
Cieľom projektu Dopraváčik je podporiť záujem detí o dopravnú
výchovu a tak zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky.
Umožniť deťom využiť svoje teoretické poznatky aj prakticky priamo v
priestoroch materskej školy, v úlohe chodca, a tým predchádzať
reálnym nežiadúcim dopravným situáciám. Naučiť deti dodržiavať
pravidlá cestnej premávky, pripraviť deti na budúci samostatný a
zodpovedný pohyb v cestnej premávke predvedením praktických
situácií.
Podstatou projektu je dobudovanie dopravného ihriska - exteriérové s
prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému "Na ceste nie si
sám." Cieľom je najmä zvýšenie bezpečnosti ihriska využívaného deťmi
z Materskej školy Belá-Dulice podlepením bezpečnostnej elastickej
gumy. Dokúpia sa odrážadlá a kolobežky pre deti, aby počas edukačnej
aktivity spoznávali dopravné predpisy. Organizácia dopravnej súťaže
spolu s pedagógmi MŠ, poznaj prácu dopravnej polície.

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

164 Martin Švorc

165 Mifka Marek

166 Lukaš Firkaľ

Kedže dopravná výchova býva najlepšie deťom priblížená formou hier a
zábavných činností, aktivít, radi by sme našim škôlkárom zabezpečili
prenosné dopravné ihrisko so základnými prvkami i dopravnými
prostriedkami. Deti sa oboznámia so základnými pravidlami cestnej
premávky. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich
číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju
Chrobáčiky pri MŠ Deti bezpečne na bezpečnosť.
v obci Jablonec
ceste
Na nádvorí ZŠ namaľujeme na betónovú plochu dopravné ihrisko v
spolupráci s oddelením Prevencie a Dopravného inšpektorátu SR.
Zakúpime sadu mobilných, dopravných značiek, svetelného semaforu,
reflexných viest, kolobežky a cyklistické prilby. Pomôcky, vlastné
dopravné ihrisko a spolupráca s oddelením Prevencie nám umožní
realizovať dopravnú výchovu niekoľko krát do roka. Naučíme deti
Jazdíme
poskytnúť prvú pomoc. Ihrisko bude možné využívať aj v poobedňajšej
Základná škola,
bezpečne,
činnosti školskej družiny a bude k dispozícii aj pre potreby miestnej MŠ.
Vinohradská 62, správame sa
Šenkvice
zodpovedne!
Naším zámerom je prostredníctvom projektu vytvoriť deťom prostredie
na získavanie základných poznatkov o doprave v roli cyklistov a
chodcov, poznávanie základných dopravných značiek a v neposlednom
rade vytvárať a podporovať vzťah k pohybu prostredníctvom bicyklov a
odražadiel. Deti sa formou edukačných dopravných hier naučia ako
jazdci - bezpečne sa správať na ceste, ako chodci - bezpečne sa správať
na chodníku, správne reagovať na svetelné signály. Prostriedky z grantu
budú určené na zakúpenie bicyklov, odražadiel, dopravných značiek a
Dopraváčik V
semaforov.
Mesto Bardejov Kvapôčkove

937,50 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Základná škola
Hradná 22
167 Marek Mokráš Nové Zámky

Katarína
168 Tarcsiová

OZ
CHROBAČIKOVO
Nová Dedinka

Dopravná
výchova na
kolobežkách

Medovníkový
domček

Projektom by sme chceli získať 20ks kolobežiek, ktoré by žiakom 1.4.ročníka slúžili ako edukačné pomôcky v dopravnej výchove. Deti by si
mohli v praxi vyskúšať rôzne dopravné situácie a tým si upevniť
vedomosti a získať praktické zručnosti. Spoznali by nebezpečenstvá
súvisiace s cestnou premávkou, učili by sa prechádzať bezpečne cez
cestu, poznávali by základné dopravné značky, rôzne dopravné
prostriedky či situácie, farby semafora. Stali by sa z nich uvedomelí
účastníci cestnej premávky. Benefitom projektu by boli nadobudnuté
trvalé vedomosti z oblasti dopravnej výchovy.
1 000,00 €
Myšlienkou nášho projektu je vytvoriť príjemný priestor pre vonkajšie
aktivity našich detí. Hlavnou myšlienkou je priviesť deti k aktívnemu
tráveniu času vonku. Z už získaného grantu budujeme dopravné ihrisko
v areáli MŠ Nová Dedinka. Súčasťou je aj zakúpenie prenosných
dopravných značiek a kolobežiek. Vybudovaním medovníkového
domčeka získame úložný priestor na tieto potreby ale aj pre športové
potreby, ktoré boli nedávno zakúpené. Do realizácie plánujeme zapojiť
rodičov a pracovníkov Obecného úradu aby sme docielili zblíženie
miestnej komunity a tým podporili obdobné aktivity.
1 000,00 €

Ivana
169 Hubertová

Mária
170 Parajková

ZŠ
J.A.Komenského
Revúca

Zámerom projektu je vytvorenie podmienok pre učenie sa hrou miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa
Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek
učivo skryté v zábavnom experimente. Ide umiestnenie hracích prvkov
zameraných na akustiku na školský dvor. Deti počas pobytu na
školskom dvore si budú mať možnosť hravou formou osvojovať
základné technické poznatky. Aktivity - osvojovanie poznatkov,
vysvetľovanie, diskusia budú prebiehať počas vyučovania - napr. na
hodinách prírodovedy, počas pobytu v Školskom klube detí a
neformálne vzdelávanie bude aj v poobedňajších hodinách, kedže náš
areál navštevuje poobede plno rodičov s deťmi.
Učíme sa hrou

Základná škola s
materskou školou
Križovany nad
Dudváhom
Elektrohry

Aktivity na
podporu
odborného
Spojená škola sv. vzdelávania a
Jána Bosca, Nová odbornosti vo
vzdelávaní
171 Slavomír Kmeť Dubnica

1 000,00 €
Zámerom projektu je vybaviť odbornú učebňu fyziky a techniky
súborom elektrotechnických stavebníc určených pre žiakov, pomocou
ktorých si žiaci môžu vyskúšať 88 pokusov z elektrostatiky, elektriny,
elektromagnetizmu,... Zmeniť spôsob vyučovania - umožniť žiakom
aktívne si overiť fyzikálne zákonitosti pri riešení praktických úloh.
Realizácia voľnočasových aktivít "Elektrohry", počas ktorých žiaci
pracujú na projektoch z oblasti elektrotechniky s využitím
elektrotechnickej stavebnice.
977,85 €
Na Študentskú vedeckú konferenciu sa žiaci dlhodobo pripravujú pod
vedením garantov (zvyčajne svojich vyučujúcich) a pripravujú si 7-15
minútové vystúpenie s prezentáciami, ukážkami, výrobkami a pod.,
ktorými popularizujú pred obecenstvom - ostatnými žiakmi školy,
pozvanými hosťami atď. - svoju vybranú tému. Konferencia je súťažná.
Na Dňoch techniky sú žiakom - najmä z okolitých škôl - prezentované
"vychytávky" súčasnej techniky, ktoré prezentujú externé spoločnosti
na pôde školy. Žiaci sa striedajú na stanovištiach s praktickými
ukážkami a na prednáškach z oblasti techniky a nových technológií.
1 000,00 €

Gymnázium sv.
Františka
Postav si svojho
172 Jana Bakošová Assiského, Levoča robota

173 Karol Gábriš

Základná škola,
Dudova 2,
Bratislava

174 Ján Neoveský

ZŠ
J.A.Komenského
Revúca

Cieľom projektu je zatraktívniť a zvýšiť úroveň výučby v predmete
informatika zakúpením robotických súprav LEGO MINDSTORMS.
Chceme presvedčiť mladých ľudí, že technika nie je zložitá, ale že je
tvorivá a hravá. Predpokladáme, že príjemné zážitky zo stavby a
programovania jednoduchých robotov zvýšia motiváciu skúmať,
objavovať a neskôr (pri výbere vysokoškolského štúdia) zvýšia tiež
záujem o štúdium prírodovedných a technických odborov.
MINDSTORMS využijú naši najmladší žiaci v osemročnom štúdiu, ale aj
ich starší spolužiaci v štvorročnom štúdiu v predmete informatika a
využitie nájdu aj na krúžku robotiky. Našim cieľom je tiež zapojenie
našich žiakov do súťaže FIRST LEGO LEAGUE.

Žiaci na predmete Technika získavajú základné zručnosti v rôznych
oblastiach života a poznatky o trhu práce. Nadobudnuté vedomosti a
zručnosti využijú pri svojej profesijnej a životnej orientácii. Praktickými
aktivitami sa žiaci učia pracovať s rôznym materiálom a pomôckami a
osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé
technické myslenie. Hlavnou aktivitou bude vybavenie učebne ďalšími
Modernizácia
novými pracovnými stolami čím sa zvýši bezpečnosť pracovného
učebne Techniky - prostredia žiakov.
pokračovanie
Projekt je zameraný na využitie prirodzenej zvedavosti detí pri
vyučovaní prírodovedy a spojenie detskej hry s pohybom na čerstvom
vzduchu. Do školského areálu by sme chceli umiestniť hracie prvky
zamerané na testovanie postrehu, koordinácie a logického myslenia.
Deti sa budú manipuláciou s prvkami oboznamovať so prírodnými
zákonitosťami. Aktivity budú okrem vyučovania prebiehať aj v
Školskom klube detí a pre predškolákov, ktorí tiež využívajú náš školský
areál. Súčasťou projektu je aj malý vedomostný kvíz z danej
problematiky.
Veda hrou

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Radka
175 Kolembusová

S robotmi je
Občianske
vyučovanie
združenie pri ZŠ v techniky
Plavnici
zábavnejšie

Základná škola
176 Miroslav Kuna Bobrovec

Leonard
177 Toplanský

OZ Kráľovská
koruna, Tvrdošín

Chceli by sme využiť alternatívne prístupy vo vyučovaní techniky,
pretože robotika prináša do vyučovania viac atraktivity. Uvedomujeme
si význam praktických činností pri formovaní osobnosti mladého
človeka, preto sa snažíme orientovať vyučovanie techniky skôr
prakticky. Začneme jednoduchými robotmi, aby sa žiaci naučili ako
fungujú snímače a aká je ich úloha pri ovládaní robota. Najskôr postavia
robotov, ktoré sa vyhýbajú prekážkam, kreslia, uchopia reagujú na
dotyk. Zostroja robotické rameno, ktoré môže narábať s predmetmi,
ktorý vyhľadáva svetlo alebo robota- škorpióna. Potom, čo si vyskúšajú
konštrukčnú prácu, posunú sa o krok ďalej, pretože ich úlohou bude
robotov naprogramovať.

Cieľom projektu je zvládnutie matematiky pomocou Hejného metódy
na prvom stupni základnej školy. Hejneho metóda je alternatívna
metóda orientovaná na budovanie myšlienkových schém.
Prostredníctvom projektu vytvoríme podmienky na začatie výučby
matematiky Hejneho metódou, v 1. triede, od septembra v novom
školskom roku. U žiakov podporíme rozvoj samostatného myslenia a
argumentácie. Zábavnou formou budeme hľadať rôzne riešenia,
Učenie je zábava prichádzať na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi, čo
– Hejného
umožní ľahšie získavanie vedomosti.
metóda
Našim zámerom je vybudovať v školskej záhrade podnetné prostredie
pre deti orientované na vzdelávanie v technike. Náš dvor chceme
obohatiť využitím prírodného (drevo) a odpadového (pneumatiky,
plastové vrchnáky, staré hrnce) materiálu, ktorý bude využitý na tvorbu
hudobných nástrojov, pokusov s naklonenými rovinami a autami. Na
školskom dvore bude možné robiť pokusy pri výrobe eko-pohonných
S technikou do
hmôt z prírodných materiálov.
záhrady

995,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

178 Peter Buzák

179 Ivan Beňo

Ing. Ivana
180 Záhorová

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole
Gôtovany

Občianske
združenie Krúžky
v škole, BA

Nezisková
organizácia
Ekonóm pri
Obchodnej
akadémii v
Dolnom Kubíne

Projektom ,,Malý vševedko" podporíme u detí predškolskom veku
základy prírodného a technického vzdelávania prostredníctvom
bádania, pozorovania a konštruovania. Získané finančné prostriedky
nám umožnia vytvoriť laboratórium pre malých vedcov, v ktorom môžu
robiť svoje prvé jednoduché vedecké pokusy. Pomocou náradia a
manipuláciou s nimi skvalitníme rozvoj psychomotorickej zručnosti u
detí. Dôležitá je včasná podpora efektívnej aplikácie technických a
prírodných vedomostí vo vzdelávacích aktivitách.
Malý vševedko

Zážitkové
neučenie "Malý
programátor"

Nabi sa
technikou!

1 000,00 €
Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizujeme
workshopy - zážitkové lekcie programovania. Do projektu bude
zapojených približne 100 detí základných škôl z Bratislavy, ktorým
zakúpime programovacích robotov, pripravíme im unikátnu metodiku a
tiež zabezpečíme skúsených a zručných lektorov. Následne po
absolvovaní workshopu dostane každé dieťa programátorský certifikát
a na záver bude zorganizovaná spoločná robotická prehliadka.
Výstupom bude získanie nových poznatkov z oblasti vedy no
predovšetkým pozitívny zážitok z toho, že aj s vedou a technikou si
dokážeme užiť veľa zábavy a zaujímavého poznania.
1 000,00 €
Projektom chceme vzbudiť u mladých ľudí záujem o techniku a
premýšľanie o tom, ako fungujú veci okolo nás. Návštevou nemeckého
oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach chceme podporiť
samovzdelávanie v nemeckom jazyku a rozvoj komunikačných zručností
žiakov Obchodnej akadémie v
Dolnom Kubíne. V rámci projektu navštívime Slovenské technické
múzeum v Košiciach, Múzeum leteckej dopravy a Steelpark. Taktiež si v
nemeckom oddelení Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pozrieme
expozície a film v nemeckom jazyku.
972,00 €

Ing. Roman
181 Miertuš

Stanislav

Občianska
združenie Zelená
deťom, BA

Podstatou projektu je zakúpenie špeciálnych stavebníc pre deti od 3-7
rokov. 3D Magnetické bloky, ktoré zábavným spôsobom pomáhajú
deťom pochopiť princípy magnetizmu. Deti môžu z nich postaviť
autíčka, vláčiky alebo iné útvary. MAGNA-TILES prepája matematiku,
geometriu, kreativitu a predstavivosť. Skladaním štvorcov a
trojuholníkov deti vytvárajú 3D konštrukcie. LEGO Duplo - skvelá
rôznorodá stavebnica. Quercetti je mnohotvárna prevodová stavebnica
rozvíjajúca motoriku, tvorivosť a kombinačné myslenie.
Malý konštruktér

1 000,00 €
Sme organizácia,ktorej cieľom je zachovávať tradície, predovšetkým
folklórne, nebránime sa však ani iným aktivitám, ktoré súvisia zo
zachovávaním tradícií, naviac ak pomôžu spájať viacero generácií.
Projekt "Jurská károvica" je práve takým projektom. Začiatkom leta
plánujeme osloviť deti, rodičov a ich rodiny a vyhlásiť "prípravu" kár.
Kár ako kedysi vyrábali naši rodičia a pri ich výrobe a vození využili
svoje schopnosti viaceré generácie. Deti počas leta
budú tráviť svoj čas zmysluplne, naučia sa pracovať s náradím, pripravia
si vlastný projekt- nákres káry a spoločne s pomocou dospelých ich
zhotovia tak
aby boli funkčné a bezpečné.

182 Plánka

DFS Juránek,
Svätý Jur

Lucia
183 Kolesárová

Hlavným cieľom projektu je naučiť deti hranou formou ich rozvoj a
vyvíjať technické myslenie, tvorivosť, manuálnu zručnosť a
komunikačné schopnosti. Technika veľmi výrazne ovplyvňuje život
dieťaťa od najútlejšieho veku. V rámci projektu chceme vytvoriť
podmienky na spoločné trávenie volného času prostredníctvom nového
a hlavne moderného edukačného ihriska. Nami vybrané miesto je
Rozmýšľame,
miestom oddychu detí ich rodičov a starých rodičov, ktorí takto
Športový klub
zvažujeme,
spoločne trávia svoj voľný čas a jednotlivé generácie sa tu budú
Záhorák Plavecký spoločnými silami zbližovať formou hier a rôznych cvičení.
Mikuláš
to zvládneme

Jurská károvica

1 000,00 €

1 000,00 €

184 Eninhi Pavlo

Ing. Zachar
185 Ľuboš

186 Ján Lukáč

Občianske
združenie
Zvedavá včielka,
Štefanov nad
Oravou

Základná škola
Holubyho,
Piešťany

Zvedavé včielky
objavujú svet
vedy a techniky

Vtáčie búdky a
kŕmidlá

Základná škola s
materskou školou
Križovany nad
Dudváhom
Robolab

Podstatou projektu je v rámci aktivít v MŠ umožniť deťom metódou
zážitkového učenia, formou hier, prostredníctvom technického
materiálu, didaktických pomôcok, rôznymi pokusmi objavovať a
spoznávať nové a nepoznané.Chceme vybudovať centrá a tak
vytvoríme tvorivé prostredie na rozvíjanie špecifických manuálnych
zručností a základných spôsobilostí vedeckej práce u detí. K tomu
potrebujeme zodpovedajúci materiál a didaktické pomôcky
technického zamerania, s ktorými to lepšie zvládneme. Aktivitami: Malí
výskumníci a Pracovná dielňa pre chlapcov aj dievčatá vytvoríme
vhodné podmienky.
1 000,00 €
Projekt prepája technickú výchovu s ekológiou. Počas projektového
týždňa budú žiaci skladať skladačky vtáčích búdok a kŕmidiel, hmyzieho
hotela a úkratu pre netopiere. Zároveň budú vyrábať kŕmidlo, ktoré
bude monitorovať pohyb rôznych druhov vtákov. Naučia sa pracovať s
elektrickými nástrojmi na obrábanie dreva a kovu.
1 000,00 €
Zámerom projektu je vytvorenie krúžku Robolab pre žiakov 4. 7.ročníka ZŠ, v ktorom sa žiaci naučia prostredníctvom vzdelávacích
návodov konštruovať programovateľných robotov s využitím motorov,
senzorov, kolies, hriadeľov a ďalších technických riešení. Uplatnia
existujúce a získajú nové kompetencie z matematiky, informatiky,
prírodovedných predmetov. Výsledkom bude letná škola
programovania, vytvorenie krúžku Robolab, prezentácia
nadobudnutých zručností na školských podujatiach, účasť žiakov podľa
záujmu na odborných súťažiach.
988,76 €

187 Juraj Slovík

LOREM, n.o.,
Novoť

ZŠ Mostná, Nové
188 František Javor Zámky

Mag. oec.
Martina
189 Vargová

Rodičovské
združenie pri
Základnej škole v
Záhorskej Vsi

"Magnetky nás
spájajú"

Matematika nás
baví

Projekt "Magnetky nás spájajú" je zameraný na rozvoj technických
zručností detí, ktoré v čase prázdnin budú v dedinskom dennom
tábore. Deti sa s pomocou animátorov naučia techniku výroby
originálnych drobných magnetiek na drevenom plátku s vlastnoručne
nakreslenými obrázkami. Deti zvládnu techniku brúsenia dreva,
maľovania, lakovania, lepenia a vyrobia si vlastnú drevenú magnetku.
1 000,00 €
Našou snahou je zmeniť postoj žiakov k učeniu. Z MUSÍM sa učiť na
CHCEM vedieť a to práve v čase, kedy je žiakov čoraz náročnejšie
motivovať a aktivizovať. Matematika je pre žiakov strašiakom. My to
chceme zmeniť. Hejného metóda, ktorú chceme využívať na hodinách
nám ponúka zmenu. Táto metóda vyžaduje dlhodobé používanie, čo
sľubuje minimálne niekoľkoročnú udržateľnosť projektu. Súčasťou
projektu je vzdelávanie učiteľov. Projekt chceme realizovať vo všetkých
triedach 1. a 2. ročníka našej školy a v budúcnosti s touto metódou
výuky počítame aj v ďalších ročníkoch.
1 000,00 €
Cieľom projektu je doplnenie pracovného vyučovania o tzv.
pestovateľské práce v školskej záhrade. Žiaci by sa mali naučiť ako
pripraviť pôdu na výsadbu, ako si dopestovať zeleninu a ovocie, ako sa
starať o životné prostredie. Pomocou aktivít ako hrabanie lístia, trhanie
buriny, sadenie, zber naučíme žiakov zručnostiam potrebným na
zadováženie si potravín z vlastných zdrojov a umožníme im zistiť, koľko
naozaj stoja potraviny. Zároveň prispejeme k zveľadeniu okolia školy a
tiež doprajeme žiakom pohyb, na aký nie sú zvyknutí. Zakúpené
predmety budu využité aj na kreatívne krúžky. Týmto projektom
prispejeme k rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie,
sebadôvery, sebavzdelávania).

Školská záhrada

1 000,00 €

Deti, ktoré absolvujú Montessori herne si vyskúšajú špeciálne
pomôcky, ktoré im pomôžu zlepšiť koncentráciu, koordináciu, zmysel
pre poriadok a v neposlednom rade aj nezávislosť. V zmiešaných
skupinách môžu mladšie deti napredovať vďaka pozorovaniu starších a
staršie zlepšujú svoju zodpovednosť. Prostredníctvom aktivít zamerané
na praktický život učiteľ – sprievodca vedie deti k bežným činnostiam.
Deti pri jednej činnosti môžu stráviť ľubovoľný čas, pedagóg na rozdiel
od pedagóga tradičnej školy neorganizuje činnosť dieťaťa. Pripravuje
prostredie, pozoruje dieťa, aby mohol vyjsť v ústrety jeho potrebám,
predvádza mu prácu s novým materiálom.
190 Pavol Kuruc

Petra
191 Potmešilová

OZ Montessori
Integračné
centrum m16, BA Montessori herne

Základná škola s
materskou školou
Križovany nad
Mladý
Dudváhom
mechatronik

1 000,00 €
Zámerom projektu je vytvorenie krúžku Mladý mechatronik pre žiakov
druhého stupňa, v ktorom hravou formou prakticky využijú vedomosti z
predmetu fyzika, technika, informatika. Získajú znalosti princípov
konštrukcie robotických modelov. Robotické modely, môžu podľa
fantázie rozširovať o moduly ako napr. čidlá zvukové, rozpoznávajúce
farbu, napájanie z vlastnej fotovoltaickej elektrárne, robotickú ruku, ...
Žiaci sa naučia vytvárať z elektrických a elektronických komponentov
mechatronické systémy. Výsledkom bude letná škola programovania,
výstava a prezentácia robotických modelov a zapojenie žiakov do
odborných postupových súťaží.
988,76 €

Cieľom projektu je podporiť technické zručnosti detí prostredníctvom
rozvoja jemnej a hrubej motoriky detí v materskej škole. Zakúpením
didaktických pomôcok a športovo-edukačného náčinia, vytvoríme
podmienky, ktoré budú základom pre rozvoj zručností detí, stanú sa pre
nich zábavou a každodennou činnosťou. Chceme, aby trávili viac času
pri hrách a získali zručnosti a návyky, ktoré neskôr prenesú do svojho
života. Aktivity posilnia u detí fyzickú kondíciu a technickú zdatnosť.
Zakúpime náčinie a didaktické pomôcky, ktoré budú deti využívať
nielen počas projektu, ale aj po skončení projektu.
Združenie rodičov
192 Gabriel Pažitný pri MŠ Bobrovec Malí technici!

1 000,00 €
Pre ľudí s mentálnym postihnutím - klientov DSS Méta, pripravíme
vzdelávanie, ktorého cieľom bude zamestnanie na otvorenom trhu
práce. Je to prvá vzdelávacia etapa programu, na konci ktorého budú
naši klienti pracujúci v bežnom zamestnaní. Veríme, že každý, kto chce
pracovať, je toho s vhodnou mierou podpory schopný a aj ľudia s
mentálnym postihnutím majú právo na prácu. Našich klientov budeme
vzdelávať v sociálnych, komunikačných, prezentačných zručnostiach, v
zručnostiach samostatného cestovania a v oblastiach, ktoré im rozšíria
možnosti pracovného uplatnenia - počítačové zručnosti, pomocné
administratívne práce, základy servírovania, komunikácia so
zákazníkom, zvládanie pracovného režimu.

193 Peter Košút

Domov sociálnych Svet práce je aj
služieb, Martin
pre Vás

1 000,00 €

194 Dušan Škoda

Soňa
195 Duchovičová

NIKOLKA o.z.,
Sereď

Moja asistencia,
o.z., Banská
Bystrica

Fyzioterapia a
herničky pre
hendikepované
deti

rehabilitácie a
masáže pre
zdravotne ťažko
postihnuté deti

Vytvorenie bezpečného, príjemného priestoru na rehabilitáciu,
stimuláciu, hry a stretávanie komunity rodín s deťmi s fyzickým,
mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Tieto deti potrebujú
denne cvičiť, aby sa im neskracovali šľachy a potrebujú stimulovať svoj
zrak, sluch a hmat, pretože majú obmedzený príjem podnetov a preto
musíme mozog stimulovať dodatočnými aktivitami. Bežné herne a
centrá nie sú prispôsobené potrebám hendikepovanému dieťatku.
Pomôcky a vybavenie sú finančne náročné, a rodiny si ich nevedia
zabezpečiť do domáceho prostredia. Preto často cestujú desiatky
kilometrov na terapie a rehabilitácie, čo je tiež veľmi náročné pre
rodičov aj dieťa.
1 000,00 €
Naše telesne ťažko postihnuté deti sa chcú stretávať so svojimi
vrstovníkmi a s nimi spoločne sa aj vzdelávať. Angličtinu "hrou" Helen
Doron" navštevujú hlavne zdravé deti, ale prijali aj naše deti, ktoré síce
nemôžu chodiť ale vzdelávať sa v cudzom jazyku sa môžu a chcú. Sú
veľmi usilovné. Rehabilitačné cvičenia a masáže sú tiež veľmi potrebné
pre každodenný život detí s telesným postihnutím. Na vozíku musia
stále sedieť a tým sa ešte viac zhoršuje prekrvenie nôh a celého
organizmu. Z grantu bude zabezpečená edukácia a rehabilitačná liečba
pre zdravotne ťažko telesne postihnuté deti, ktoré sa narodili s
postihnutím: rázštep chrbtice - drieková spina bifida s hydrocefalom a s
ďalšími súvisiacimi diagnózami: Arnold Ciariho malformácia, Skolióza a
úplná inkontinencia. Cez deň musia nosiť ortézu trupu aj pri sedení. Sú
odkázané na invalidný vozík. Napriek týmto diagnózam sú to milé deti,
mentálne na úrovni detí rovnakého veku. No oproti nim majú všetko
sťažené.
1 000,00 €

Základná škola
Záhorácka 95,
196 Marcel Brenner Malacky

Zvýšenie
efektivity
edukácie u detí
so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami za
použitia
interaktívnej
tabule

Podstata je v zefektívnení edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Interaktívna tabuľa stimuluje okrem čuchu
všetky zmysly. Dieťa sa učí cez zrak, sluch aj hmat súčasne, čo výrazne
zlepšuje schopnosť zapamätania si daného učiva. Tiež prirodzene núti
sa sústrediť nakoľko to čo vidí, počuje ho baví a v neposlednom rade
môže do prezentácie aktívne vstupovať. Súčasne sa rozvíjajú aj
komunikačné zručnosit v rámci brainstormingu, ktorý tiež úplne
prirodzene vyplynie z toho čo deti robia na tabuli. Aktivity- matematika
- názorné počítanie - výborné pre dyskalkulikov, slovenský jazyk interaktívne gramatické cvičenia - vhodné pre dysortografikov atď.
1 000,00 €
Základnou myšlienkou projektu je poznanie, že deti z detského domova
oveľa viac ako materiálne dary potrebujú kvalitnú prítomnosť
vychovávateľa (profesionálneho rodiča, dobrovoľníka,...) pri
zmysluplných aktivitách. Takými sú futbalové tréningy, kurzy keramiky,
turistický tábor s možnosťou lezeckých aktivít, splav, tréningy stolného
tenisu,... V priebehu aktivít majú vychovávatelia podstatne viac
možností neformálnym spôsobom vkladať do chovancov pozitívne
hodnoty: jednoduchým príkladom svojho správania pri kontaktnom
športe, miernym povzbudením pri nevydarenom keramickom výtvore,
či kvalitným rozhovorom na tábore. Preto sa snažíme vytvoriť čo
najviac takýchto možností.

197 Peter Červeň

198 Roman Buran

STUDIENKA, o.z.,
BA

"JESEŇ ŽIVOTA",
Levice

Poďme spolu ...

Validácia pre
zamestnancov
JESEŇ ŽIVOTA

956,00 €
Prostredníctvom tohto projektu chceme zabezpečiť vzdelávanie našich
pracovníkov, pracujúcich s klientmi s alzheimerovou chorobou. Práca s
ľuďmi trpiacimi demenciou je veľmi náročná, vyžaduje špeciálne
spôsoby komunikácie a prístupu a to je možné uskutočňovať iba
pravidelným vzdelávaním pracovníkov. Pomocou tohto projektu
chceme vzdelať našich pracovníkov vo Validácii.
1 000,00 €

Integrovaní žiaci
Katolícka spojená v pohybe k lepšej
kvalite života
199 Róbert Strápek škola Nemšová

200 Pavol Šišolák

ZŠ s MŠ Závod

"Chodníček
zdravia" Kneippov chodník

Žiaci našej školy so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sú
často konfrontovaní s nesprávnym, nekoordinovaným vykonávaním
pohybových úloh. Pohybová aktivita pozitívne vplýva aj na kognitívne
schopnosti detí. Chceme dosiahnuť, aby deti prostredníctvom rozvoja
koordinačných schopností dokázali redukovať nepresné pohyby v
pohybovom reťazci, aby sa pohybovali plynule, efektívne a racionálne.
Zlepšením koordinačných schopností , dosiahneme u detí nárast
záujmu o pohybové aktivity a týmto spôsobom priaznivo ovplyvníme
kultúru ich pohybového prejavu a aj ich školskú úspešnosť. Týmito
aktivitami v konečnom dôsledku zvýšime kvalitu života detí so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
1 000,00 €
Podstatou projektu je pomocou Kneippovho terapeutického chodníka
dosiahnuť, fyzickú a psychickú rovnováhu detí, posilňovanie
sebeozdravných procesov a obranných síl ich organizmu, napomáhanie
správneho vývinu chodidiel (prevencia a liečba plochých nožičiek),
otužovanie. Terapeutický chodník môžeme vzužívať v rámci ranných
cvičení, počas pobytu vonku, ale i v ramci vzdelávacích aktivít
zameraných na pomenovávanie prírodných materiálov a ich vlastností,
vnímania živej a neživej prírody.
1 000,00 €

Veronika
201 Borčinová

202 Peter Janek

Ing. Branislav
203 Grejták

Kukučky OZ, BA

Kukučky idú do
života

Podstatou projektu sú opakované stretnutia s deťmi z detského
domova vďaka ktorým môžu nadobúdať a upevňovať nové poznatky a
zručnosti. Veľmi prínosné je pre deti už to, že opustia známe
prostredie, dostanú sa do nových situácií a vidia „bežný život“.
Každoročne (už 7 rokov) organizujeme 5 akcií – tematické víkendovky
so spoločným programom a pobyty detí u dobrovoľníkov v Bratislave.
Tento rok by sme chceli skúsiť novú formu práce s deťmi – zobrať
niekoľko detí v lete do Bratislavy na týždeň kde by cez deň navštevovali
denný tábor podporujúci ich talent a staršie deti brigádu. Grant by
umožnil 4-om deťom navštevovať tábor a 35 deťom prísť na víkend do
Bratislavy.

Zámerom projektu je vytvoriť pre žiakov v priestoroch školy
harmonické miesto v knižnici na relaxáciu, načerpanie nových síl a
upokojenie mysle. Priestor sa bude využívať na hodinách čítania i po
vyučovaní v rámci školského klubu. Prostredníctvom relaxačnej hudby,
vankúšov, sedacích vakov a dobrých kníh budú deti môcť oddychovať a
v pokoji premýšľať. Deti z nevýhodného sociálneho prostredia prežívajú
v rodinách stres a napätie. Na vyučovaní sú nesústredené, unavené, s
Základná škola s Knižnica - miesto pocitmi samoty a strachu. Relaxačný kútik im pomôže v koncentrácii a
materskou školou oddychu a
uvoľnení, zbaví ich stresu.
Novoť 315
relaxácie
Podstatou projektu je zdokonaľovať pracovné zručnosti a pracovné
návyky žiakov nad rámec vyučovacieho procesu pri konkrétnej činnosti
skrášľovania okolia školy. Realizácia projektu zvýši u žiakov povedomie
o dobrovoľníckej činnosti a estetickom cítení pri pretváraní životného
prostredia. Projekt je zameraný na žiakov učebného odboru maliar a
záhradník. Konkrétne aktivity budú zamerané na prebudenie motivácie
k práci tým, že okrem bežného natierania plota, sa môžu aj kreatívne
Spojená škola
realizovať. Pripravia nákresy na veľkorozmerové obrázky z prírody,
internátna
ktoré budú aplikovať na školský plot.
Prakovce
MAĽOVANÝ SVET

1 000,00 €

1 000,00 €

990,00 €

Projekt "Knihy na dosah" sú celoročné verejnoprospešné aktivity
zamerané na sprístupnenie kníh širokej verejnosti a podporu čítania u
detí a dospelých. Vytvárame reťazec služieb od záchrany nepotrebných
kníh až po ich prinášanie na podujatia, knižné miesta. Posúvame nové a
raz čítané knihy rôznych žánrov, ktoré si občania z rôznych soc. skupín
môžu vziať so sebou. Zvlášť sa venujeme rozvoju čítateľstva detí,
vedením pravidelného čitateľského krúžku s časťou venovanou aj
prekladu nemeckých knih pre deti. Podporujeme vznik čitateľ. komunít.
Kniha - prostriedok pre vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času
bude dostupná každej skupine obyvateľov.
204 Marek Frass

Ing. František
205 Tekáč

Zuzana
206 Szalayová

Domov použitých
kníh, o.z., Modra Knihy na dosah

Alžbetka, n.o.,
Spišská Nová Ves

KÚSOK pre
každého o.z.,
Príbovce

1 000,00 €
Tento projektový zámer so svojimi aktivitami nadväzuje na Rok boja
proti rovesníckemu násiliu, Realizáciou aktivít chceme ponúknuť
klientom z Krízového strediska Alžbetka, n.o. zlepšenie sociálneho
správania a pomôcť im postupne sa začleňovať sa do spoločnosti
prostredníctvom kultúrnych aktivít, umožniť im právo na oddych, hru,
vzdelávanie a na vytváranie zdravých rovesníckych vzťahov. K tomu
budeme využívať rôzne kultúrne, vzdelávacie, športové, poznávacie a
terapeutické aktivity.

História a my

1 000,00 €
Tento projekt je zameraný na deti - súrodencov chorých detí a detí zo
sociálne slabších vrstiev. Častokrát sa na súrodencov chorých detí
zabúda. Pochopiteľne všetky rodinné finančné zdroje putujú na nákup
liekov a zdravotníckych materiálov a potrieb. Takto na voľnočasové
aktivity zdravého súrodenca neostávajú prostriedky. Týmto deťom sa
detstvo končí vyrieknutím krutej diagnózy brata alebo sestry. Preto im
chceme zorganizovať denný zážitkový tábor zameraný na šport,
kolektívnu hru, turistiku a zábavu. Ide o týždenný tábor s ranným
dovozom a poobedným odvozom. Cieľom tábora je vytrhnúť deti z
každodenného kolotoča a ukázať im radosť zo života a hry.

KÚSOK leta pre
každého

1 000,00 €

207 Juraj Ribarszki

Andrea
208 Magdová

HIPOEDU, Spišské
Podhradie
Koník detičkám IV

OZ Nie sme sami, 2.Letná tvorivá
Prešov
dielňa

OZ
NepocujuceDieta.s Čaro posunkov a
tichého sveta
209 Jaroslav Lacko k, BA

Podpora OZ Hipoedu, aby mohlo pomáhať, tým, ktorí to potrebujú.
Naše OZ navštevuje stále väčší počet ľudí a tým rastú aj naše náklady
na zabezpečenie potrieb a pomôcok pre všetkých. Podklad v jazdiarni
sa častým jazdením prešľapáva, treba dosypávať piesok a pomôcky sa
rýchlejšie opotrebúvajú. Predseda stále hľadá možnosti ako znížiť
prevádzkové náklady hipocentra, ktoré slúži na pomoc znevýhodneným
detičkám a od začiatku existencie OZ pracuje bez nároku na mzdu.
1 000,00 €
Na základe pozitívnej minuloročnej skúsenosti a na základe veľkého
záujmu, chceme realizovať 2. Letnú tvorivú dielňu aj tento rok.
Účastníci dielní si budú môcť vyskúšať rôzne tvorivé prístupy a techniky.
Dielne budú zamerané na zážitok z tvorby a experimentovania.
Plánujeme zapojiť aj klientov OZ Most do duše, s ktorými sme
nadviazali spoluprácu. Spojíme deti zo špeciálnych škôl s intaktnými
deťmi. Zbúrame medzi nimi bariéry. Dielňa umožní aj rodinám zo
sociálne slabšieho prostredia pracovať s netradičnými materiálmi, ktoré
si mnohokrát z finančných dôvodov nemôžu dovoliť .
1 000,00 €
Cieľom projektu je priblížiť svet nepočujúcich detí počujúcim
účastníkom podujatí. Počas aktivít na osvetových podujatiach pre
verejnosť sa účastníci hravou formou naučia hovoriť rukami a zistia ako
komunikovať s nepočujúcimi. Zážitkovou formou sa na chvíľu "stanú
nepočujúcimi" aby mohli prežiť inakosť nepočutia. Zistia, aké je
náročné čítať z pier, rozoznať rozdiely v slovách, rozumieť ich významu.
Mladší účastníci sa hravou formou naučia posunkovať nielen zvieratká a
iné slová ale naučia sa aj zopár riekanok v posunkoch.
1 000,00 €

Zabezpečením vhodného náradia pre deti predškolského veku a ich
efektívnym využívaním vplývať na percentuálno-motorickú, kognitívnu
a sociálno-emocionálnu vzdelávaciu oblasť rozvoja, ktoré sú
rozhodujúce na dosiahnutie školskej spôsobilosti dieťaťa. Aktivity:
Pohybové a relaxačné cvičenia, zdravé návyky, dychové cvičenia za
účelom priaznivého ovplyvňovania zdravotného a psychického stavu
dieťaťa v procese jeho psychosomatického rozvoja.

Alexander
210 Szilvási

211 Peter Maté

212 Andrej Nagy

Obec Topoľnica

Pochodom v chod

Združenie Skenar Zážitkový
záhrada, BA
seminár II.

Základná škola
Jerguša Ferka
Košúty

Babičkina
kuchyňa

1 000,00 €
Ide o zážitkové viacdenné semináre, kde sa okrem liečenia chorých detí
venujeme komplexne celej rodine. Ochorenia sú závažné (napríklad
detská mozgová obrna, hydrocefalus či ráštepy chrbtice) a menej
závažné, či chronické. Dôležitá je spoločná komunikácia v rodine ale aj
spoločná integrácia zdravých a chorých členov. Projekt Zážitkový
seminár II. sa uskutoční v októbri 2018.
1 000,00 €
Zámerom projektu je vybudovanie cvičnej Babičkinej kuchyne. Krstnými
mamami sa stanú práve naše babičky, ktoré so svojimi vnúčencami
pokrstia kuchynku šošovicou, ktorú nasypú do každého kúta, aby
deťom priniesla šťastie, radosť a pocit lásky, keď sa budú krútiť okolo
sporáka. Priestor farebne zladíme, aby motivoval k práci a aj jedlu. Do
školy zavítajú bývalí žiaci, ktorí sa učia za kuchárov a v rámci
rovesníckeho vyučovania spolu so svojimi mladšími kamarátmi
nakuchtia rôzne zdravé dobroty. V rámci kurzov varenia so starými
mamami, pri varení a pečení podľa receptov starých mám, deti pomôžu
s miesením, natieraním, vaľkaním, vykrajovaním, zdobením,
servírovaním a aj samotným varením.
1 000,00 €

Lucia
213 Komůrková

Združenie Občan,
demokracia a
zodpovednosť, BA

214 Sabo Martin

Združenie Skenar
záhrada, BA

Ing. Marek
215 Turiak

Občianske
združenie ARCUS,
Rajec

V rámci projektu bude realizovaný workshop zameraný na vzdelávanie
a výmenu skúseností medzi osobami z cieľových skupín, predovšetkým
žien, ktoré pôsobia v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a žien
(budúcich) rodičiek. Pre odstraňovanie porušovania práv žien pri
pôrodoch je potrebné vzdelávanie spojené diskusiou zameranou na
zvyšovanie porozumenia ľudským právam (napr. právu na súkromie, na
informácie, na dôstojnosť a rešpektujúce zaobchádzanie). WS má za
cieľ posilniť právne vedomie žien, šíriť informácie o právach žien,
podporiť diskusiu a rovnocennú, rešpektujúcu a efektívnu spoluprácu
Hovorme spolu o všetkých zainteresovaných a prispieť tak k pozitívnym zmenám v
právach žien pri pôrodnej starostlivosti.
pôrode
Ide o zážitkové viacdenné semináre, kde sa okrem liečenia chorých detí
venujeme komplexne celej rodine. Ochorenia sú závažné (napríklad
detská mozgová obrna, hydrocefalus či ráštepy chrbtice) a menej
závažné, či chronické. Dôležitá je pre nás spoločná komunikácia v
Zážitkový
rodine ale aj spoločná integrácia zdravých a chorých členov. Seminár sa
seminár I.
uskutoční v júli.
Podstatou projektu je plynule nadviazať na úspešne realizovaný projekt
"Ukáž jazyk" a tak zdokonaliť komunikačné schopnosti študentov
Žilinskej univerzity v nemeckom jazyku hravou, zábavnou formou,
prekonať bariéry z komunikácie v cudzom jazyku, doplniť si slovnú
zásobu v technickom odbore. Okrem jazykových schopností si študenti
zlepšia aj komunikačné a vyjadrovacie schopnosti a prezentačné
zručnosti.
Zlepši svoj jazyk

995,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

216 Štefan Tarcsi

Ing. Miloš
217 Švancár

Norbert
218 Kankula

Rodičovské
združenie pri
Gymnáziu Antona Bessere Cinema
Bernoláka, Senec Nacht

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb, Galanta

Gymnázium Janka
Matúšku, Štvrť
SNP 1004/34,
Galanta

Variationen von
deutschen
Weihnachten

Zvyšovanie
kvality
vyučovania
nemeckého
jazyka

Projektom podporíme vyučovanie v nemeckom jazyku prostredníctvom
zlepšenia podmienok pre Cinema Nacht - premietanie filmov v
nemeckom a anglickom jazyku vo večerných a nočných hodinách v
budove školy. Učitelia nemčiny organizujú túto mimovyučovaciu
aktivitu a na tejto akcii premiérovali už študenti aj svoje dva vlastné
autorské filmy v nemčine o živote v Holandsku. Na jeseň plánujú ďalšiu
premiéru filmu v nemčine o meste Senec. Na akciu príde ako hosť rodič
a povie o svojom vzťahu k nemčine. Cieľom je zlepšiť technické
vybavenie. Organizátori by potrebovali aj filmy v nemčine vhodné pre
danú vekovú skupinu.
992,88 €
Projekt bude zameraný na prepojenie teórie s praxou pomocou
zážitkového vyučovania. Zameriame sa na zatraktívnenie a
zefektívnenie vyučovania odborných predmetov a nemeckého jazyka
žiakov hotelovej akadémie a odborov cukrár, kuchár, čašník,
obchodník. Rozšírime vedomosti našich žiakov o poznatky z
gastronómie nemecky hovoriacich krajín a ich tradície počas Vianoc.
Žiaci štúdiom odbornej literatúry a internetových zdrojov zmonitorujú
tradície a zvyky Nemcov počas Vianoc, vyberú tradičné jedlá, naštudujú
ich receptúry, nanormujú, zakúpia potrebné suroviny, jedlá pripravia a
odprezentujú po nemecky pred odbornou komisiou. Pripravené
tradičné nemecké cukrovinky darujeme Domovu dôchodcov Galanta.
1 000,00 €
Vzhľadom na výučbu nemeckého jazyka v bilingválnom type štúdia je
potrebné pre žiakov zabezpečiť čo najlepšie materiálové a technické
vybavenie. Pôjde už o druhú triedu tohto bilingválneho štúdia. Chceme,
aby žiaci mali k dispozícii interaktívnu tabuľu, dataprojektor, televízory,
atď. Čiže všetky prostriedky potrebné na rast kvality výchovnovzdelávacieho procesu a na výučbu reálií nemecky hovoriacich krajín,
geografie a konverzácie v nemeckom jazyku.
1 000,00 €

219 Juraj Ferjanec
SPOLU

ZRPŠ Pri kríži,
Bratislava

Cieľom projektu je zatraktívniť hodiny nemeckého jazyka pre žiakov 7.9. ročníka ZŠ prostredníctvom modernej IT, interaktívnych hier a
aplikácií, ktoré sa dajú stiahnuť zadarmo a môžu ich žiaci využívať aj
doma a tiež prostredníctvom modernejších kvalitných učebníc NJ,
ktorých témy odzrkadľujú reálne potreby žiakov a umožňujú učiteľom
vyučovať NJ zábavnejšou a interaktívnejšou formou.
Nemčina hrou

1 000,00 €
217 188,94 €

