Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 10. 6. 2016
Mit Bildung zum Integration / Vzdelávaním k integrácii
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

Spojená škola
internátna, Svrčia 6,
1 Bratislava

2 Amity o.z., Bratislava

3 OZ Barlička, Prešov

Žiadaná suma
podpory

Žiadateľ- kraj Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Bratislavský
kraj

Vybavenie učebne
tyflotechnikou

Tyflotechnika pomáha ťažko zrakovo postihnutým žiakom plniť výchovno-vzdelávacie
potreby na požadovanej úrovni. Tá však nie je v súčasnosti na požadovanej úrovni.
Kamerové lupy, ktoré sa nachádzajú na trhu sú finančne náročné a našim žiakom
nedostupné. Staršie typy kamerových lúp, ktorými disponujeme sú pre každodennú
prácu zrakom nepoužiteľné a pre slabozrakých žiakov škodlivé. Preto sa snažíme
rôznymi cestami zabezpečiť pre žiakov čo najvhodnejšie podmienky k vzdelávaniu:
kúpou kamerovej lupy.

2 000,00 €

Bubny pre Tortola
Drums

Úroveň výkonov našich detí (ZŠ pre žiakov so sluchovým postihom) sa zvyšuje a s nimi
aj požiadavky na technické vybavenie. Aktuálne vybavenie školy vyhovuje len určitej
časti výuky a muzikoterapii. Chceme kúpiť deťom bubny, perkusie a potrebné
vybavenie, aby mohli realizovať nácviky a vystúpenia v takých podmienkach, v akých si
zaslúžia. Deti vo veku druhého stupňa zakladaných škol sú veľmi citliví aj na vizuálnu
stránku a veľmi ich motivuje aj kvalitné, pekné vybavenie.

2 000,00 €

Cieľom projektu je prostredníctvom jednoduchej vzdelávacej aktivity (tréning obsluhy
vozíka) budovať mosty medzi majoritnou spoločnosťou (študentmi stredných škôl) a
mladými ľuďmi s postihnutím. Tréning vedený mladými ľuďmi s postihnutím z
pobytového a ambulantného zariadenia bude ponúkaný stredným školám ako doplnok
výuky náuky o spoločnosti, etiky, príp. špecializovaných predmetov. Výuku doplní
možnosť "praktickej jazdy" - dobrovoľníckej aktivity sprevádzania vozíkov do mesta.

1 790,00 €

Bratislavský
kraj

Wheelchair Driving
Licence - Vodičák na
Prešovský kraj vozíček

Nezábudka – združenie
na pomoc rodinám s
postihnutými deťmi a
Bratislavský
4 mladistvými, Senec
kraj

Vzdelávanie a aktivizácia ťažko zdravotne postihnutých detí špecializovanou bazálnou
terapiou,logopedickou terapiou, práca s komunikátormi AAK, stimulácia hudobnou a
Špeciálne vzdelávanie pracovnou terapiou. Deti majú komplikovaný zdravotný stav. Vyučovací proces je
a aktivizácia
individuálny, vyžaduje špeciálne techniky a kreativitu pedagóga. Rozvoj gramotnosti,
postihnutých detí a
schopností sú cieľom vzdelávania u nás. Riešenie rečových ťažkosti je dôležité a
mládeže v Nezábudke využívame alternatívne komunikačné techniky - obrázky, kartičky, tlačidlá, bazálnu
II.
stimuláciu.

2 000,00 €

Denné Centrum Frézia
5 Partizánske n.o.

Projekt svojim zameraním na podporu ľudí s mentálnym postihnutím vytvorí
prostredníctvom 4 nadstavbových výchovno-vzdelávacích blokov (opierajúcich sa o
dosiahnuté zručnosti v predchádzajúcom projekte) priestor pre rozhľad a praktický
nácvik elementárnych zručností preferovanej oblasti. Primárne sa zameriava na
praktický kontakt a nácvik zručností z oblasti asistenčných prác. V rámci sledovania
reálnych možností sú to bloky: sociointegračný, farmársky, údržbársky, domáce
Vzdelaním do Života 2 práce/asist opatrovateľ.

1 100,00 €

Domov sociálnych
služieb pre dospelých
6 Košúty

Trenčiansky
kraj

Trnavský kraj

Príprava pre reálny
život v komunite

Cieľom projektu je zakúpiť 4 ks komunikačných pomôcok zn. GoTalk 20+, slúžiace na
alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu štyrom klientom DSS Košúty, ktorí nemôžu
používať reč ako svoj jediný spôsob komunikácie. Vybraní klienti v rámci projektu sa
budú učiť ovládať komunikačné pomôcky, prispôsobiť ich k vlastným potrebám a
využívať ich v bežnej komunikácii. Týmto spôsobom chceme pomôcť našim klientom
prekonať ich obmedzenie, aby dokázali s nami komunikovať, a tým zlepšiť kvalitu ich
života.

1 315,00 €

TROJLÍSTOK - centrum
sociálnych služieb,
7 Ružomberok

Spojená škola
internátna - Praktická
škola, Z. Nejedlého 41,
8 Levice

Žilinský kraj

Nosnou myšlienkou projektu je využitie inovatívnych foriem vzdelávania a aktivizáciu
detí a mladých dospelých s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením, najmä detí s
autistickými prejavmi, prostredníctvom využitia interaktívnej tabule vo vzdelávaní a v
terapeutickom prístupe. Pri práci s tabuľou budeme spoločne hľadať moderné
komunikačné alternatívy, ktoré budú zrozumiteľné a tvoriť informačné materiály v
Podnety = aktivizácia a prístupnej forme, s prihliadnutím na individuálne potreby a schopnosti cieľovej
aktivizácia = život!
skupiny.

Varením k
Nitriansky kraj samostatnosti

Raná starostlivosť, n.o., Bratislavský
9 Bratislava
kraj
Spolu

Integrácia s gráciou

Projekt je zameraný na skvalitnenie výuky zdravotne znevýhodnených žiakov
praktickej školy (žiaci s mentálnym postihom v kombinácii s iným zdravotným
postihom). Pre potreby praktickej výučby profilujúceho predmetu Pomocné práce v
kuchyni by sme potrebovali zriadiť novú cvičnú kuchynku a vybaviť ju kuchynskou
linkou, jedálenskými stolmi so stoličkami a práčkou. Súčasná kuchynka nám nestačí
priestorovo ani kapacitne. V súčasnosti žiaci (aj na vozíčku) musia do kuchynky
prechádzať vonkajším priestorom školy, preto by sme ju zriadili v blízkosti bežných
tried.

V dňoch 15.-18. septembra 2016 organizujeme podporné stretnutie pre rodiny v
ubytovacom zariadení Gaudium v Limbachu. 4-dňový pobyt pre 15 rodín je zameraný
na podporu celej rodiny. Na jednom mieste sa realizujú terapie pre deti s postihnutím,
skupiny pre rodičov, program pre zdravých súrodencov, vytvára sa priestor na
zdieľanie skúseností a nadviazanie kontaktov - tvorivé dielne, hudobné vystúpenie detí
z miestnej ZUŠ, rodinný orientačný beh, canisterapia, muzikoterapeutický workshop,
atď.

1 300,00 €

2 000,00 €

500,00 €
14 005,00 €

