Príloha 1 - Prehľad podporených projektov s anotáciou a výškou finančnej zbierky
Číslo žiadosti Predkladateľ

1/2/2009

2/2/2009

3/2/2009

Príspevok na
realizáciu
zbierky

Výška
zbierky

Matching

Názov projektu

Obsah projektu

Nie si sám

Cieľom projektu je informovanie verejnosti o potrebách a právach
zdravotne postihnutých, aktivitách OZ ATHÉNA ako aj prezentácia
tvorivosti detí so zdravotným postihnutím. Hlavnou časťou projektu je
predaj občerstvenia v predvianočnom období na námestí pred Mestským
úradom v Hnúšti. Spolu s občerstvením sa budú ponúkať aj výrobky, ktoré
vlastnoručne vyrobia klienti DEDESA. Vyzbierané financie plánujú využiť
na vyabvenie SNOEZELEN miestnosti v ich zariadení.

332 €

684,00 €

684,00 €

Arcidiecézna
charita Košice

Odkopnime
predsudky - futbal
spája 2.ročník

Cieľom podujatia bude tak, ako minulý rok, okrem aktívneho športového
vyžitia sa zúčastnených aj snaha o odbúravanie predsudkov majority,
nakoľko turnaju sa zúčastnia zástupcovia majoritnej spoločnosti ako aj
ľudia, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti. Do futbalového turnaja sa
tento rok zapoja klienti z Charitného domu sv. Alžbety, zamestnanci
Arcidiecéznej charity Košice, víťazi minuloročného turnaja - študenti
strednej školy. Trhákom pre verejnosť budú opätovne košickí futbaloví
veteráni (niekdajší prvoligoví futbalisti z Košíc), ktorí prisľúbili po úspešnej
minuloročnej akcii opätovné vytvorenie jedného z futbalových tímov.
Získané financie budú využité na zriadenie počítačovej miestnosti v útulku
pre ľudí bez domova.

332 € 1 230,00 €

1 230,00 €

Áno pre život n.o.

Nezisková organizácia Áno pre život prevádzkuje zariadenie sociálnych
služieb – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a
odbornú pomoc osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi –
obetiam domáceho násilia. Prostredníctvom týchto verejných podujatí
môže organizácia zároveň informovať verejnosť o problémoch žien, o
násilí v rodinách, o znevýhodňovaní. V tomto roku plánujú zorganizovať
Verejná zbierka na dlhodobejšiu verejnú zbierku spojenú s predajom predmetov prezentačných kalendárov.
pomoc ženám a
deťom v núdzi

332 € 2 644,00 €

1 660,00 €

Občianske
združenie Athéna
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Číslo žiadosti Predkladateľ

4/2/2009

8/2/2009

9/2/2009

10/2/2009

OZ Ohnivé srdce
lásky

Centrum Slniečko
n.o.

Názov projektu

Dobročinné trhy
2009

Príspevok na
realizáciu
zbierky

Obsah projektu

Výška
zbierky

Matching

Pre organizáciu, ktorej cieľovou skupinou je rómska komunita mesta
Stropkov, je to jedna z veľmi mála príležitostí ako získať finančné dary,
príspevky na svoju ďalšiu činnosť a zároveň pozitívne a otvorene
prezentovať širokej verejnosti šikovnosť rómskych detí prostredníctvom
vlastnoručne zhotovených výrobkov s vianočnou tématikou. Vyzbierané
financie plánujú využiť na zakúpenie počítačov do rómskeho komunitného
centra.
300 €

480,00 €

480,00 €

332 € 2 248,00 €

1 660,00 €

332 € 2 189,00 €

1 660,00 €

332 € 1 423,00 €

1 423,00 €

Tento rok si už deviaty krát pripomenieme 19. november – Svetový deň
prevencie týraných detí a to prostredníctvom realizovania rôznych
podujatí. Ich spoločným nositeľom je snaha upozorniť širokú verejnosť na
problematiku týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.
Významnou súčasťou podujatí je projekt „Bez modrín“ v rámci ktorého sa
už tradične realizuje aj verejná zbierka. Vyzbierané financie budú aj v
tomto roku využité
Bez modrín
Organizácia Renovatio – Nova, n. o. plánuje zrealizovať benefičný koncert
na podporu Domu Božieho milosrdenstva. Benefičný koncert bude
spojený s prezentovaním myšlienky hospicovej starostlivosti, upriamením
pozornosti na život starších, chorých a trpiacich ľudí a oboznámi verejnosť
s možnosťou aktívnej angažovanosti prostredníctvom dobrovoľníckej
služby v Dome Božieho milosrdenstva a podporením zbierky. výťažok zo
zbierky bude použitý na zakúpenie rehabilitačných, zdravotníckych a
terapeutických pomôcok.

Renovatio Nova
n.o.

Benefičný koncert
“Dar života“

Vstúpte, n.o.

Nezisková organizácia Vstúpte je rehabilitačné centrum s denným
stacionárom pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách. Už niekoľko
rokov v predvianočnom čase organizujú benefičné podujatie s cieľom
odstraňovať bariéry v spoločnosti pre ľudí s postihnutím. V tomto roku
plánujú zvýšiť podujatia prizvaním rôznych známych umelcov. Koncert sa
Spevom ku šťastiu – bude konať 22.11.2009 v kine Záhoran v Malackách a výťažok z koncertu
benefičný koncert je určený na do vybavenie špeciálnej rehabilitačnej miestnosti v zariadení.
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Číslo žiadosti Predkladateľ

11/2/2009

14/2/2009

Informačné
centrum mladých
Snina

Náruč – Pomoc
deťom v kríze

Príspevok na
realizáciu
zbierky

Výška
zbierky

Obsah projektu

„Priložme ruku
k dielu“

Zámerom projektu je zrealizovať s mládežníckymi dobrovoľníkmi II. ročník
tvorivých dielní s názvom „Priložme ruku k dielu“ ktorých výťažok bude
venovaný Nízkoprahovému centru v Snine. Vyzbierané finančné
prostriedky budú slúžiť deťom a mladým ľudom zo znevýhodneného
prostredia navštevujúcim Nízkorahové centrum v Snine na skvalitnenie a
spríjemnenie voľného času a na samotný rozvoj ich osobností.

183 €

250,00 €

250,00 €

Dobrým srdcom
proti násiliu na
deťoch II.

Zbierkou „Dobrým srdcom proti násiliu na deťoch“ chce organizácia
nadviazať na podobné zbierky, ktoré už tradične organizujú pri
príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 19.
novembra. Podobne ako v minulosti, aj tentoraz plánujú finančnú zbierku
spojiť s informačnou kampaňou zameranou na zvýšenie informovania
verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch a na rozvoj
darcovstva. Výťažok zo zbierky bude použitý na letné rehabilitačnorekondičné tábory pre deti z krízového centra.

332 € 1 661,45 €

1 660,00 €

320 €

669,14 €

669,14 €

1 660,00 €

16/2/2009

DS Harmónia pri OZ
Hospic Harmónia
Harmónia

Zbierka sa bude realizovať pri príležitosti Svetového dňa dobrovoľníctva –
5.12.2009 vo väčších mestách okresu Trebišov- Kráľovský Chlmec,
Trebišov, Sečovce, Čierna nad Tisou získavaním peňažných príspevkov a
predajom predmetov. Cieľom je vyzbierať financie na zakúpenie
stoličkového výťahu pre klientov hospicu Harmónia.

17/2/2009

Domov sociálnych
služieb a zariadenie Babka, dedko,
pre seniorov Kaštieľ príďte na Pokec!!!

Hlavným cieľom projektu je usporiadať verejnú finančnú zbierku, dať
možnosť okoliu finančne prispieť na podporu práce so seniormi v DSS a
ZpS Kaštieľ Stupava.

332 € 1 660,00 €

Neinvestičný fond
Sestrička pri
Strednej
zdravotníckej škole
v Humennom
Bailando 3

Neinvestičný fond Sestrička vznikol pri SZŠ v Humennom v roku 2001. V
roku 2007 prišli žiaci s myšlienkou usporiadať Bailando – tanečnú súťaž a
zároveň finančnú zbierku pre konkrétne deti so zriedkavou a
nevyliečiteľnou chorobou Krabeho syndróm, ktoré poznali z detského
oddelenia počas praktických cvičení v nemocnici. V tomto treťom ročníku
plánujú pomôcť viacerým deťom, pre ktoré je rehabilitácia nevyhnutnou
súčasťou ich života.

330 €

19/2/2009

Matching

Názov projektu
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Číslo žiadosti Predkladateľ

Názov projektu

Príspevok na
realizáciu
zbierky

Obsah projektu
"Trojkráľová" benefičná akcia je pokračovaním už dvojročnej tradície v
meste Trstená. Dobrovoľníci budú rozdávať okoloidúcim vianočnú
oblátku, ktorá bude predstavovať "obed". Suma, na ktorú tento "obed"
vyčíslia bude ich príspevok do zbierky. Na dohodnutých miestach budú
pokladničky, do ktorých budú môcť svoj príspevok hodiť. Súčasťou
projektu je aj súťaž o najlepší vianočný domáci koláč. Koláče posúdi
porota a vyberie víťazný, ktorý bude vyhlásený na benefičnom
galaprograme. Každý, kto bude chcieť ochutnať súťažné koláče, bude
"musieť" do zbierky taktiež prispieť. Posledným bodom je večerný
vianočný galaprogram, na ktorý budú pozvaní miestní ľudia i známe
osobnosti.

20/2/2009

Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze Záleží nám

24/2/2009

Verejná zbierka doplnená predajom keramických a hlinených výrobkov
vyrobených znevýhodnenými obyvateľmi z obce Krupina. Získané financie
Občianské
poputujú na doplnenie materiáloveho vybavenia do novovzniknutej
združenie "VICTUS" Valentínska zbierka rehabilitačnej miestnosti.

25/2/2009

26/2/2009

Súčasťou projektu budú aktivity, ktoré priblížia verejnosti činnosť
Kaspianu, napr. výstava fotografií, súťaž a exhibícia jazdcov, ukážka
graffiti, sprievodný program pre menšie deti atď. Zbierka formou
pokladničiek bude realizovaná dobrovoľníkmi spolu s deťmi a mládežou.

KASPIAN

4. výročie
rekonštrukcie
skateparku

Materské centrum
Ostrovček

Výstavba
moderného
verejného detského V obci Dunajská Lužná, kde materské centrum realizuje svoje aktivity už
ihriska v obci
dlhodobo chýba verejne dostupné detské ihrisko. Verejnou zbierkou sa
Dunajská Lužná
členky združenia pokúsia získať financie na jeho výstavbu.

Hodnotiaca správa matchingového programu
Príloha č. 1

Pridáme sa 2009/2010

Výška
zbierky

Matching

332 € 1 738,51 €

1 660,00 €

300 € 1 682,00 €

1 660,00 €

330 €

220,41 €

220,41 €

332 € 3 107,81 €

1 660,00 €
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Číslo žiadosti Predkladateľ

27/2/2009

Agentúra TNN o.z.

Príspevok na
realizáciu
zbierky

Názov projektu

Obsah projektu

Obliekanie Dr.
Klaunov

Fond Dr. Klaun je nadačným fondom Trenčianskej nadácie s pôsobnosťou
na území celej SR. Financuje návštevy Dr. Klaunov a divadelné
predstavenia v tých zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v
celej SR, kde žijú deti s rôznymi ochoreniami a postihnutiami s týždenným
alebo celoročným pobytom . Ich handikepy si vyžadujú vzdelávanie a
výchovu v špecializovaných zariadeniach, často vzdialených od ich
domovov. Preto veľkú časť svojho detstva strávia mimo svojich rodín a bez
svojich najbližších.

Hodnotiaca správa matchingového programu
Príloha č. 1

Pridáme sa 2009/2010

Výška
zbierky

332 € 1 671,00 €

Matching

1 660,00 €
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