Číslo

1/2008

Predkladateľ

Komunitná
nadácia
Bratislava

Názov projektu Mesto

Preteky kačíc

Zbierka na podporu

Komunitná nadácia
Bratislava Bratislava

Čistý výnos
Matching
zbierky

Anotácia projektu

Projekt je originálnym, zábavným a kultúrno-umeleckým podujatím, ktoré sa
uskutoční v septembri na pobreží a v povodí Dunaja (Tyršovo nábrežie). Zábavná
časť podujatia pozostáva z pretekov UMELÝCH kačíc, ktoré budú vhodené do
Dunaja z Nového mosta. Ich cieľ je doplávať k Starému mostu. Súťaž je spojená s
tipovaním na najrýchlejšie plávajúcu kačicu. Akcia má aj benefičný charakter a
cieľom je zo symbolického adoptovania kačíc za príspevok 200 Sk/ kačica získať
500 000 Sk na obnovu gotickej veže, t.j. kamenného altánku v Sade Janka Kráľa,
ktorý sa nachádza v blízkosti podujatia. Bratislavčania budú mať možnosť darovať
formou darcovskej SMS, adoptovať si kačicu, hlasovať za najrýchlejšie plávajúcu
2 111,00 € 1 660,00 € kačicu, vyhrať niektorú z cien.

Arcidiecézna charita
Košice

Projekt „Odkopnime predsudky- futbal spája“, bude realizovať Charitný dom sv.
Alžbety, kde poskytovaná sociálna pomoc a ubytovanie ľuďom bez domova. Do
futbalového turnaja sa zapoja klienti z Charitného domu sv. Alžbety, zamestnanci
Arcidiecéznej charity Košice, zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice. Trhákom
pre verejnosť budú košickí futbaloví veteráni (niekdajší prvoligoví futbalisti z Košíc),
ktorí prisľúbili vytvorenie jedného z futbalových tímov. Arcidiecézna charita Košice
bude do októbra aktívne oslovovať aj ďalších potenciálnych účastníkov turnaja –
zástupcov médií, policajný zbor v Košiciach a pod. Cieľom projektu je vytvoriť
priestor klientom na preukázanie skrytých talentov účastníkov, aktívne strávenie
voľného času, podpora sebarealizácie klientov, nadviazanie kontaktov s ľuďmi
majoritnej spoločnosti. Dobrovoľným príspevkom na vstupné budú môcť učastníci
1 702,00 € 1 660,00 € podporiť skvalitnenie služieb pre klientov bez domova.

4/2008

Spoločnosť
priteľov detí z
detských
domovov Úsmev Pomôžeme, veď
môžeme
ako dar
Bratislava

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako
dar.

Spoločnosť úsmev ako dar plánuje benefičnú aktivitu realizovať prostredníctvom
predaja predmetov na Vianočných trhoch 2008 na Hlavnom a Františkánskom
námestí v Bratislave, kde budú predávať detské umelecké predmety, ktoré boli
vytvorené na umeleckom tábore. Hlavnou myšlienkou ostáva získané finančné
prostriedky využiť spätne v prospech týchto detí prostredníctvom Anjelskeho
programu. Deti z náhradných rodín a sociálne slabých rodín nachádzajúcich sa v
málo podnetnom prostredí, u ktorých je častý výskyt sociálnopatologických javov
ako je záškoláctvo, fajčenie, popíjanie alkoholu, vandalizmus, drobné krádeže,
drogové závislosti.Náhradní rodičia a rodičia sociálne slabých rodín, ktorí sa ocitli v
núdzi, potrebujú sociálne poradenstvo a sprevádzanie, majú nedostatky v
rodičovských zručnostiach. Výsledkom realizovaného projektu bude stabilizácia
5 528,00 € 1 660,00 € konkrétnych rodín, zapojených do programu.

5/2008

Domov
sociálnych
služieb Nádej
Krupina n.o.

Domov sociálnych
služieb Nádej Krupina
n.o.

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky formou verejnej finančnej zbierky,
ktorej súčasťou budú Dni otvorených dverí a Vianočné trhy DSS „Nádej“.
Vyzbierané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie a spríjemnenie voľného
1 725,00 € 1 660,00 € času obyvateľov DSS a na samotný rozvoj ich osobností.

2/2008

Arcidiecézna
charita Košice

Odkopnime
predsudky futbal spája

Otvárame sa
novým
možnostiam

Košice

Krupina

7/2008

9/2008

Delfín - občianske
združenie pre
duševné zdravie Život je krásny II Zvolen

Všetci spoločne
budujeme
Rodičovské
bezbariérový
združenie pri CVČ vstup do MINI
ZOO
Relax

Delfín - občianske
združenie pre
duševné zdravie

Rimavská
Sobota
CVČ Ekorelax

Náruč - pomoc
11/2008 deťom v kríze

Dobrým srdcom
proti násiliu na
deťoch

Žilina

Heinrich Albert 13/2008 AGRUM/MUSIC

Úsmev deťom 4

Rimavská OZ Athéna, oz
Sobota
Plamienok nádeje

Linka detskej
istoty pri
Slovenskom
15/2008 výbore Unicef

Pouličný predaj
perníčkov v
dobových
kostýmoch

Linka detskej istoty
Sloveského výboru
Bratislava Unicef

Mládežnícky
parlament mesta
16/2008 Snina

Srdcom k srdcu

Snina

Náruč - Pomoc
deťom v kríze

DSS Osadné – SZSS
NÁDEJ v Snine

Dňa 12. novembra 2008 sa uskutoční v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene
benefičný koncert na podporu činnosti rehabilitačného strediska pre ľudí
postihnutých psychickými ťažkosťami. V rámci tejto benefičnej aktivity bude
ponúknutý verejnosti koncert, v ktorom bude účinkovať popredný operný spevák
Martin Babjak. Rehabilitačné stredisko DELFÍN otvorilo svoju činnosť v septembri
tohto roku. Má kapacitu 15 klientov s tažkými psychickými problémami a poskytuje
dennú starostlivosť občanom odkázaným na obnovu najvyššie dosiahnuteľného
1 522,50 € 1 522,50 € individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.

766,80 €

Zbierka na bezbariérový vstup do priestorov MINI ZOO v ekorelaxe sa uskutočni v
dňoch 11.novembra- 13.novembra 2008 počas ktorej sprievodným programom
budú športové turnaje študentov stredných škôl v Rimavskej Sobote. Ekorelax
pravidelne navštevujú deti zo špeciálnej školy a tak je správne vyriešiť tento
technický problém a umožniť všetkým deťom ľahký prístup. Cieľom je aj povzbudiť
tých, ktorí v rámci environmentálnej a ekologickej výchovy umožňujú mladým
ľuďom pobyt v príjemnom prostredí, pôsobia na ich vedomostnú stránku a aj v
766,80 € rámci osobného voľna sa snažia budovať expozičnú časť a MINI ZOO.

5 255,00 € 1 660,00 €

930,20 €

930,20 €

1 872,00 € 1 660,00 €

763,50 €

763,50 €

Zbierkou „Dobrým srdcom proti násiliu na deťoch“ chce OZ Náruč nadviazať na
podobné aktivity, ktoré uskutočnili v predchádzajúcich rokoch pri príležitosti
Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) Podobne ako v
minulosti, aj teraz chcú finančnú zbierku spojiť s informačnou kampaňou
zameranou na zvýšenie informovania verejnosti o problematike násilia páchaného
na deťoch a na rozvoj darcovstva. Vyzbierané financie budú použité na letné
rehabilitačno-rekondičné pobyty detí z krízového centra.
Hudobná agentúra AGRUM/MUSIC sa rozhodla získané finančné prostriedky z
benefičného futbalového zápasu medzi umlecami a výberom Hnúšte vyzbierané na
tejto akcii rozdeliť v pomere 1:1 pre dve občianske združenia z okresu Rimavská
Sobota, ktorých cieľmi je pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a rodinám s
takýmto dieťaťom. OZ Athéna a Plamienok nádeje tak získajú financie na
rehabilitačné pobyty pre svojich klientov.
Cieľom projektu je podporiť Linku detskej istoty a zabezpečiť informovanosť
verejnosti o zmene jej telefónneho čísla. Zapojiť mladých ľudí, ktorí majú chuť
urobiť niečo dobré a venovať svoj čas a úsilie podpore detí. Finančné zdroje
získané z predaja perníčkov a navýšené nadáciou SPP budú použité na
informovanie deti a mládeže o zmene telefónneho čísla formou letákov, plagátov,
brožúr a internetovej stránky. Časť z nich bude rovnako použitá na dotlač
preventívnych materiálov na predchádzanie soiálno-patologických javov (drogové a
iné závislosti, šikana.
Mládežnícky parlament mesta Snina, teda mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajný
osud ich spoluobčanov, najmä osud detí zo Spojeného zariadenia sociálnych
služieb Nádej Snina. Benefičný koncert organizujú už tretí rok, výťažok bude
použitý na zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre deti z DSS.

Občianske
združenie Biela
17/2008 studňa

Benefičný
koncert pre ľudí v
núdzi
Kľače

Áno pre život n.o.

1 660,00 € 1 660,00 €

Centrum
18/2008 Slniečko, n.o.

Bez modrín

Nitra

Centrum Slniečko
n.o.

22 453,00 € 1 660,00 €

Bámovce
nad
Bebravou

OZ Rodičovské
združenie pri ZŠ
Partizánska

Neinvestičný fond III. Vianočná
benefícia
19/2008 Mea Interest

Komisia pre
mládež v Spišskej Vzájomná láska - Spišské
Oravské centrum
podstata Vianoc Podhradie mládeže
20/2008 diecéze

OZ Centrum pre
25/2008 rodinu - Nitra

1/2009

Charitatívny
vianočný jarmok
na podporu
sociálne slabších
rodín
Nitra

Diecézne centrum
mládeže - Maják,
CVČ
Príjmite!

Banská
Bystrica

Centrum pre rodinu
Nitra

Diecézne centrum
mládeže – Maják,
CVČ

1 660,00 € 1 660,00 €

1 625,50 € 1 625,50 €

Občianske združenie Biela studňa už dlhodobo spolupracuje s neziskovou
organizáciou Áno pre život n.o., ktorá prevádzkuje v Rajeckom regióne zariadenie
sociálnych služieb pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – obete
domáceho násilia (Domov Gianny B. Molla). Cieľom je získať finančné prostriedky,
ktoré budú určené na rozvoj nových služieb – programov pre klientov v Domove
Gianny B. Molla – vzdelávacie kurzy, programy pre získanie rodičovských zručností.
Tento rok si už ôsmy 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 je vyhlásená verejná zbierka na podporu a
skvalitnenie služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany projektov : Krízové
stredisko, Dom na polceste a Detská linka záchrany, Centrum prevencie a
poradenstva pre obete domáceho násilia.
Vianočný benefičný jarmok je už v Bánovciach nad Bebravou tradíciou, bude sa
konať už po tretí raz. Miestne školy, domovy sociálnych služieb, centrá voľného
času budú vo svojich stánkoch predávať vlastnoručne zhotovené výrobky. Výťažok
z predaja tento rok poputuje do integrovanej základnej školy na skvalitnenie
vyučovania pre deti so špeciálnymi potrebami.
V rámci vianočnej benefičnej akcie sa bude konať kultúrny benefičný program pre
obyvateľov Hornej Oravy, pozvaných hostí (z radov významných predstaviteľov
miest a dedín, predstaviteľov oravského podnikateľského sektora) a ostatných
záujemcov. Na prípravé, ako aj na realizácii benefičného programu sa budú
podieľať mladí ľudia – dobrovoľníci.Výťažok zo zbierky bude použitý na realizáciu
programov osobnostného rozvoja pre mladých ľudí žijúcich na území Hornej Oravy
a realizácia programov pracovnej terapie pre mladých nezamestnaných a mladých
ľudí závislých na návykových látkach prechodne žijúcich v Oravskom centre
mládeže.

Charitatívny vianočný jarmok na podporu sociálne slabších rodín plánuje
usporiadať Centrum pre rodinu, kde predajom ručne vyrobených vianočných ozdôb
chcú získať financie na na vianočnú pomoc sociálne slabším, viacdetným rodinám,
či osamelým rodičom a podporiť ďalšie konkrétne aktivity CPR, aby sa týmto
1 762,00 € 1 660,00 € rodinám mohli venovať dlhodobejšie

733,38 €

Dňa 22.02. 2009 o 15.00 sa v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
uskutoční benefičný koncert s názvom Príjmite! Diecézne centrum mládeže –
Maják (DCM) bude v tomto roku oslavovať 10. výročie svojho založenia. Na tento
termín pripravuje DCM podujatie – oslavu, zhodnotenie a propagáciu DCM, pre
mladých, ich rodičov, priaznivcov, dobrovoľníkov, zamestnancov a dobrodincov
DCM. Toto podujatie bude zhrnutím aktivít DCM za 10 rokov existencie a tiež
motiváciou pre ďalšie obdobie. Jedným zo zdrojov financovania tohto podujatia by
733,38 € mala byť práve benefičný koncert, ktorí pripravia mladí mladým.

Žilina

ARABESKA, pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím žiť plnohodnotný život už
ôsmy rok. Plánovaná benefičná aktivita ,,Žime spolu lepší život„ je integrované
tanečné predstavenie na motívy rozprávky ,,Soľ nad zlato“ ktoré v rámci integrácie
hendikepovaných detí a mládeže nacvičujú deti z ARABESKY a ich partneri z
tanečného klubu ZŠ vo Výčapoch Opatovciach. Výťažok z predstavenia a zbierky
do pokladničiek sa snažia získať finančné prostriedky na pokračovanie svojich
aktivít, ktoré využijú pre potreby hendikepovaných na pokračovanie v pravidelných
tréningoch, tvorivých a vzdelávacích aktivitách aj na prípravu športovcov na
1 830,00 € 1 660,00 € národné a medzinárodné súťaže.
Cieľom zbierky vo veľkonočnom období je povzbudiť mladých ľudí zo Žilinského
kraja, hlavne stredoškolákov a mladých ľudí z mládežníckych organizácii k tomu,
aby zo seba niečo darovali. Mládež v uliciach bude predajom veľkonočných vajíčok
zbierať peniaze na na pomoc deťom, ktoré sú zo sociálne slabého prostredia, z
rodín zo Žilinského kraja, ktoré nemôžu svojim deťom umožniť pobyt na letnom
2 319,35 € 1 660,00 € tábore alebo inej rozvíjajúcej aktivite.

Bardejov

Cieľom projektu je pripraviť a realizovať aukciu výtvarných prác detí so zdravotným
znevýhodnením, ktoré navštevujú školské zariadenia v Bratislavskom
kraji.Rozdelením výťažku z aukcie plánuje Lions club podporiť voľnočasové aktivity
v školských zariadeniach pre deti so zdravotným znevýhodnením v Bratislavskom
3 510,00 € 1 660,00 € kraji a podporiť tak sociálnu integráciu detí so zdravotným znevýhodnením.
Zámerom projektom je zorganizovať benefičný koncert a miniburzu šatstva so
zapojením s rómskych žiakov navštevujúcich ZŠ na Poštárke v Bardejove. Cieľom
je znižovať predsudky voči rómskej komunite a z vyzbieraných peňazí plánujú
347,00 €
347,00 € zakúpiť nábytok na zariadenie počítačovej učebne.

2/2009

ARABESKA

Žime spolu lepší
život
Nitra

4/2009

Rada mládeže
Žilinského kraja

Zo srdca deťom

5/2009

3. charitatívna
Lions club
aukcia detskej
Bratislava Dovina kresby

7/2009

Základná škola s Čhavore amaro
materskou školou baripen - Deti
naša radosť
Bl. Zefyrína

ARABESKA

Rada mládeže
Žilinského kraja
Folklórny súbor Lipa,
Folklórny súbor
Javorček, Benefičné
združ. Slabozrakých
detí pri ZŠI Svrčia,
ZŠ pri zdrav. Zar.
Limbová, Špeciálna
ZŠ Žehrianska,
Špeciálna ZŠ
Bratislava Mokrohájska - kemp

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
Roztopme ľady postihnutím
benefičný
Spišská
Nová Ves
10/2009 Spišská Nová Ves koncert

Základná škola s
materskou školou Bl.
Zefyrína

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím Spišská
Nová Ves

OZ Priatelia
13/2009 zvierat

Nie sú mi
ľahostajné

Organizácia
muskulárnych
14/2009 dystrofikov v SR

Organizáciu
muskulárnych
Koncert belasého
motýľa
Bratislava dystrofikov

Prešov

Priatelia zvierat

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – Domov sociálnych služieb
„Náš dom“, organizuje benefičný koncert s názvom „Roztopme ľady“. Podujatie sa
uskutoční 22. mája 2009 v Spišskej Novej Vsi. Divadelným predstavením svojich
klientov a koncertom miestnych kapiel sa snažia o zlepšenie procesu socializácie
ľudí s mentálnym postihnutím a o prezentácia ich činnosti pred mladými ľuďmi.
Vyzbierané financie plánujú využiť na revitalizáciu vonkajšieho priestoru tak, aby bol
intenzívne využívaný počas voľných, oddychových a pracovných terapeutických
1 128,36 € 1 128,36 € činností klientov a členov ZPMP.
Projekt je zameraný na výstavbu útulku, spojeného so zábavno-vzdelávacím
centrom v meste Prešov. Predajom plyšových zvieratiek plánujú vyzbierať financie
1 793,66 € 1 660,00 € na výstavbu útulku.
Informovať verejnosť o ochorení svalová dystrofia, o jej zdravotných a sociálnych
dôsledkoch. Koncert belasého motýľa predstavuje mediálne avízo na zbierku a
problematiku ľudí so svalovou dystrofiou. Zároveň bude koncert aj vyhodnotením
celoslovenskej zbierky, ktorá 4 dni pred samotným koncertom prebehne v cca 70 40 237,00 € 1 660,00 € tich mestách Slovenska.

Trenčianska
15/2009 nadácia

Dr. Klauni sa
predstavujú

Trenčín

Fond Dr. Klauna

Klub sclerosis
16/2009 multiplex Prešov Svetový deň SM Prešov

Klub sclerosis
multiplex Prešov

Krajské
poradenské
centrum ZPMP v
19/2009 Prešovskom kraji Srdiečko nádeje

Krajské poradenské
centrum ZPMP v
Prešovskom kraji

Vranov
nad
Topľou

Trenčianska nadácia už tradične organizuje verejnú zbierku na financovanie
návštev Dr. Klaunov u detí s rôznymi postihnutiami v rôznych inštitúciách na celom
Slovensku. Tento rok sa verejná zbierka spojená s atraktívnymi podujatiami bude
5 242,00 € 1 660,00 € konať aj v Bratislave.
Prvý Svetový deň Sklerózy multiplex(SM) na Slovensku spojí jednotlivcov, pomocné
skupiny a organizácie v spoločnom úsilí hnutia SM o poskytnutie možnosti podieľať
sa na aktivitách, ktoré zvýšia informovanosť o SM ako o globálnej záležitosti.
Upozornia a dajú možnosť finančne prispieť na podporu práce hnutí SM. Táto práca
1 478,78 € 1 478,78 € je tiež osvetou pre väčšiu medzinárodnú spoluprácu organizácií SM.
Krajské poradenské centrum chce prostredníctvom verejnej zbierky „SRDIEČKO
NÁDEJE“ podporiť členov klubu sebaobhajcov t. j. dospelých ľudí s mentálnym
znevýhodnením a naďalej pokračovať v ich neformálnom vzdelávaní a rozvíjaní ich
nadobudnutých zručností. Každý podporovateľ klubu sebaobhajcov, účastník
dobrovoľnej zbierky, dostane od dobrovoľníkov keramické srdiečko. Cieľom nultého
ročníka je začať tradíciu a v budúcich rokoch rozšíriť zbierku v celom Prešovskom
1 678,00 € 1 660,00 € kraji.

