Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 10. 6. 2016
Vzdelanie = Budúcnosť / Bildung = Zukunft
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

Žiadateľ- kraj

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Štart do života

Štart do života je vzdelávací program, ktorý je zameraný na potreby a problémy mladých
ľudí pred odchodom z detského domova. Pripravuje mladých ľudí na samostatný život
bezprostredne po odchode z domova. Zameriava sa na témy bývania, úradov,
zamestnania a finančného hospodárenia. Vzdelávanie prebieha v rámci 4 dní za sebou
priamo v detskom domove. Využívajú sa metódy diskusie, individuálnej a skupinovej
práce, poradenstva, zážitku a spätnej väzby.

2 000,00 €

Spoločne k životnému
Bratislavský kraj úspechu

Prostredníctvom 10 vybraných lektorov z radov sociálnych pracovníkov, sociálnych a
liečebných pedagógov, chceme rozvíjať kognitívne, sociálno-emocionálne a pohybové
vlastnosti detí a mladých ľudí. Pôjde tiež o rad sociálno-psychologických výcvikov, na
ktorých sa budú učiť komunikovať a získajú zručnosti v oblasti sebaprezentácie a
vedomostí potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie.

2 000,00 €

Aj bez slov mám
Trenčiansky kraj kamaráta

Projektom chceme pomôcť deťom, ktoré majú ťažkosti komunikovať s okolím.
Prostredníctvom novej technológie by sme prispeli k rozvoju alternatívnej komunikácie
detí. Lepšie sa začlenenia medzi rovesníkov a kamarátov. Dokážu zdielať s okolím pre nás
bežné činnosti, záujmy a potreby, napr. dokážu pomenovať obľúbené jedlo, oblečenie
alebo hračku. Podporíme ich osobnostný rast a kvalitu každodenného života. Prispejeme
tým i k ich samostatnosti v reálnom živote a dostanú tým možnosť sami sa rozhodovať.

1 934,70 €

Partneri pre sociálny
rozvoj a pomoc,
Prešovský kraj
1 Prešov

eduRoma - Roma
Education Project,
2 o.z., Bratislava

Detské mestečko,
3 Trenčín-Zlatovce

Žiadaná
suma
podpory

Názov projektu

Súkromno liečebnovýchovné sanatórium
Vybavenie pracovnej
v
Senci
Bratislavský
kraj
dielne
4

Detský domov,
5 Pavlova 11, Poprad
Spolu

Prešovský kraj

Sluchová stimulácia
pomocou podľa Dr.
Johansena s
individuálnym prístupom
k deťom so špeciálnymi
potrebami

Pred rokom sme vytvorili priestory dielní, kde by deti, ale i mladiství získavali manuálne
zručnosti v rámci pracovnej terapie a pracovného vyučovania. Chýbajú nám prostriedky
na vybavenie dielní pracovnými stolmi, skriňami a pracovným náradím a materiálom na
spracovanie.Vybavenie pracovnej dielne/učebne by slúžilo na podporu interaktívneho
vzdelávania detí, prepojila by sa teória pracovného vyučovania vyučovaná v ZŠ pri SLVS s
praxou a v poobedňajších hodinách v rámci voľnočasových aktivít a krúžkov by deti
využívali dielňu na rozvoj svojich zručností a s možnosťou lepšej sebarealizácie. V rámci
projektu by sme zapojili i dobrovoľníkov, ktorí by v spolupráci s deťmi sa podieľali na ich
rozvoji zručností a v získaní pozitívneho prístupu i pocitu z práce a jej výsledku.

2 000,00 €

Johansenova individualiz. auditívna stimulácia je sluchový tréning pomocou špeciálnej
auditívnej techniky prispôsobený presne frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii
auditívneho vnímania u našich detí s ťažkosťami s pozornosťou a sústredením, s
ťažkosťami s čítaním a písaním, s oneskoreným vývinom rečí, s emočnými výkyvmi
spôsobenými traumatizáciou a iným i ťažkosťami v edukácii a prežívaní. Tréning spočíva
zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je individuálnemu dieťaťu prispôsobená.

2 000,00 €
9 934,70 €

