Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia/ august 2020
GP: Podpora krízových centier
Názov
organizácie

Miesto realizácie
projektu

Názov projektu

Charakteristika projektu

Rpzpočet (€)

1 Jazmín n.o.

Krízové centrum Jazmín, Jazmín pomáha
Handlová

Pokrytie prevádzkových nákladov za 2
mesiace (úhrada faktúr za energiu a teplú
vodu), kúpa poschodovej postele pre 2
dievčatá, ktoré sú s mamičkou umiestnené v
zariadení.

3 500 €

2 Oáza - nádej
pre nový život,
n. o.

Núdzové bývanie v
unimobunkách, KošiceBarca

Teplo pre náš domov

Vybudovanie vykurovacej sústavy (kúrenárske
práce) v 4 murovaných príbytkoch - pre 8
ohrozených rodín s deťmi ohrozených
bezdomovectvom.

3 500 €

3 Centrum
sociálnych
služieb KA

Zariadenie núdzového
bývania s utajenou
adresou, Krupina

Zóna oddychu

Vybudovanie záhradného posedenia slnečník, detský kútik s ihriskom (pieskovisko,
trampolína, bazén, hojdačka, šmýkačka) pomoc pri práci s klientmi

1 255 €

4 Krízové
Krízové centrum, Košická Šikovné ruky
centrum ADCH Nová Ves
Košice

1) Náklady na prevádzku, chod zariadenia a
vybavenie izieb - chladničky na každú izbu; 2)
tvorivé dielne (šitie rúšok, ekotašiek, výroba
náramkov, mydiel, ružencov, práca s hlinou a
tvorba darčekových výrobkov);3)
gardenterapia - pestovateľské práce

3 500 €

5 Mesto Martin

Kompletná rekonštrukcia starých kúpeľní a
sociálnych zariadení

3 500 €

Zariadenie núdzového
bývania "Slniečko",
Martin

„Zdravé bývanie“

6 OZ DOMOV DÚHA

Krízové stredisko DÚHA, Pomoc deťom KS DÚHA Stavbárska, Bratislava
CDR

Zariadenie telocvične - ribstoly, žinenky,
bežecký pás, posilňovacia lavička, basketbalový
kôš; prázdninový program - pobyt v letnom
tábore

3 500 €

7 BRIEŽDENIE,
občianske
združenie

Krízové centrum POKOJ, Šťastné dieťa - zdravé dieťa
Kláštor pod Znievom

Úprava vonkajšieho priestoru na trávenie
voľnočasových aktivít - "terapia hrou": nákup
kolotoča, preliezačky so šmykľavkou,
trampolíny a 4 hojdačiek

3 500 €

Prerábka dvoch miestností, ktoré budú
určené, len na doučovanie - študovňa a
telocvičňa (dobrovoľníci z Bratislavského
dobrovoľníckeho centra majú s každým
dieťaťom raz do týždňa doučovanie)

3 500 €

Nákup nábytku - poschodových postelí s
roštom a matracom, dvojdverových
šatníkových skríň, ktoré budú tvoriť súčasť
základného zariadenia izby pre mamičky s
deťmi; výlet do ZOO

3 465 €

Realizácia 4-dňového jarného pobytu v
prírode a letného, športovo zameraného
denného tábora v trvaní 5 dní pre deti turistika, plávanie, plavba na kanoe, lezenie na
lezeckej stene, klasická lukostreľba, rôzne
zábavné a veku prispôsobené atletické
disciplíny

3 500 €

8 Občianske
Krízové centrum Brána
združenie Brána do života, Medveďová,
do života
Bratislava

9 Štíbor Mestské
centrum
sociálnych
služieb n.o.,
Skalica

Doučko

ZSS Útulok Cesta, Skalica Skvalitňovanie životných
podmienok pre mamičky s
deťmi v azylovom dome
Útulok Cesta v Skalici

10 Náruč - Pomoc Detské krízové centrum
deťom v kríze Náruč, Žilina

Športovanie pomáha
prekonať traumu, zvyšuje
sebavedomie

11 Áno pre život
n.o.

SPOLU

Domov G.B.Molla, Rajec Kvalitné sociálne služby pre
rodiny s deťmi ohrozené
sociálnym vylúčením

Realizácia voľnočasových aktivít pre matky a
deti zo zariadenia (zorganizovanie výletu do
okolitej prírody), zakúpenie športových
potrieb, zabezpečenie terapií (terapia hrou,
rozvoj rodičovských zručností, sandplay
terapia, pomoc psychológa), práca
koordinátora, zabezpečenIe osobných
ochranných pomôcok a dezinfekcie

3 500 €

36 220 €

