Názov žiadateľa/
P.č. Mesto

Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 15. jún 2017
Vzdelanie = Budúcnosť / Bildung = Zukunft
Žiadateľ- kraj

Spoločnosť
priateľov detí z
detských domovov
Úsmev ako dar,
1 Bratislava
Bratislavský kraj

Názov projektu

Objav svet z bicykla

Mladí dospelí z detských domovov sú rizikovou skupinou
obyvateľstva, pretože väčšina z nich odchádza z detského domova
nepripravená na to, čo ich za bránami detského domova čaká,
nemajú vybudované pracovné návyky, dostatočné komunikačné
schopnosti, dostatočné vzdelanie, sú dôverčiví a manipulovateľní a
preto sa stávajú často obeťami zločineckých skupín a gangov.
Vzdelávanie mladých dospelých s cieľom úspešne sa zaradiť do života
je dôležitou súčasťou nášho SOS programu v rámci prevencie pre ich
zlyhávaním v bežnom živote.
V minulom roku sme zakúpili pre deti 10 nových bicyklov. Avšak
kapacitne potrebujeme ďalšie bicykle. S pohybom detí na cestách na
bicykli je potrebná výchova detí v oblasti dopravnej výchovy. Preto
oslovíme Mestskú políciu v Bytči a Turzovke s témou - bezpečnosť
detí v cestnej premávke. V letných mesiacoch zrealizujeme výlety na
bicykloch.

„ Chceme viac! "

Projekt je zameraný na prevenciu sociálne-patologických javov a je
založený na ponuke vhodných aktivít, podujatí a programov určených
deťom a tínedžerom zo sociálne nepodnetného a znevýhodneného
prostredia s cieľom poukázať na hodnotu vlastného života a
dôležitosť vzťahu k sebe samému. Ponúkať silnú alternatívu trávenia
voľného času s možnosťou sebapoznania a uvedomovania si vlastnej
hodnoty a hodnoty života deťom a tínedžerom z týchto rodín je
nevyhnutné z dôvodu rastúcej kriminality týchto vekových skupín
(majetkovej a ekonomickej, mravnostnej, násilnej i počítačovej).

„Huráááá do života!“

Detský domov,

2 Bytča

Žilinský kraj

Rodina a deti,

3 Bratislava

Bratislavský kraj

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

2 000 €

1 700 €

2 000 €

OZ Fantázia detí,
4 Sereď

Detský domov
5 Dedina Mládeže

Spolu

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Spolu dokážeme viac

Ide o projekt neformálneho vzdelávania pre deti žijúce v detských
domovoch na celom Slovensku vo veku od 12 až do 25 rokov. Projekt
má dlhodobý charakter a nadväzuje na celoročnú vzdelávaciu činnosť
občianskeho združenia. Hlavným cieľom vzdelávacích projektov je
pripraviť schopného mladého človeka na samostatný život po
odchode z detského domova.

Mobilné dopravné
ihrisko

Vytvorenie edukačného kútika - mobilného dopravného ihriska
vybaveného prenosnými dopravnými značkami a prekážkami na
nácvik jazdy zručnosti. Mobilné dopravné ihrisko umožní deťom získať
a upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného
správania sa v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii
chodca alebo cyklistu v simulovaných podmienkach blízkych
skutočnej cestnej premávke.

2 000 €

2 000 €

9 700,00 €

