Číslo

Predkladateľ

1/2007

Klub Sclerosis
Multiplex
Slnečnica Vranov
nad Topľou

Názov projektu

Mesto

4. ročník Krok so SM Vranov nad Topľou

Zbierka na podporu

Klub Sclerosis multiplex
Slnečnica

2/2007

Katolícke hnutie
žien Slovenska

Podeľme sa!

Bratislava

Áno pre život n.o. a Domov
Gianny B. Molla

4/2007

Alter Nativa o.z.

Koncert Miroslava
Švického

Brdárka

OZ Alter Nativa

5/2007

Materské centrum
Keď prichádza dieťa
Mamina

6/2007

Únia materských
centier

7/2007

Združenie rodičov
a priateľov
SHOW bez cukru
diabetických detí

9/2007

Trenčianska
nadácia

Ďakujeme, že si
mamou

Deň klaunov...na
veselých nohách

Banská Bystrica

Bratislava

Spišská Nová Ves

Trenčín

FNsP F.D.Roosevelta

Únia materských centier

Združenie rodičov a
priateľov diabetických detí

Fond Dr. Klaun

Čistý výnos
zbierky

Matching Anotácia projektu

108 821 Sk

Benefičná akcia Krok s SM je celoslovenská akcia, ktorú usporadúvajú všetky
kluby na Slovensku. Súčasťou zbierky budú informačné materiály o chorobe
50 000 Sk Sclerosis multiplex a kultúrny program žiakov ĽŠU. Výťažok z verejnej zbierky
bol využitý na rehabilitačno-rekondičné pobyty pre členov klubu sclerosis
multiplex.

307 410 Sk

Katolícke hnutie žien zorganizovalo dobročinné aktivity po celom Slovensku.
Na jednotlivých akciách sa podarilo vyzbierať viac ako 300 000 Sk, ktoré boli
poukázané na účet neziskovej organizácie Áno pre život, ktoré poskytuje
50 000 Sk
pomoc ženám, matkám v krajnej núdzi. Vyzbierané peniaze použili na opravu,
údržbu a rozšírenie kapacity domova pre osamelé matky a tiež na prevádzku
bezplatnej telefonickej linky pomoci.

64 700 Sk

Vyzbierané financie boli použité na nákup nehnuteľnosti ako súčasti Centra
50 000 Sk alternatívneho života v Brdárke. Rekonštrukcia novej budovy bude prebiehať
v rámci aktivít prostredníctvom environmentálne šetrných riešení.

51 785 Sk

Vyzbierané financie boli použité na zakúpenie pôrodného lôžka do FNsP
F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici. V budúcnosti plánujú pokračovať v
50 000 Sk spolupráci s Roosveltovou nemocnicou v oblasti dojčenia. V januári 2008
začína informačná kampaň o dôležitosti dojčenia a info materiály sa budú
distribuovať na oddelení šestonedelia.

632 952 Sk

Do akcie "Míľa pre mamu", ktorá sa konala v sobotu 12.5.2007 sa zapojilo
5187 účastníkov na 23 miestach na Slovensku. V jednotlivých mestách bolo
do prípravy a organizácie zapojené lokálne materské centrá s bohatým
50 000 Sk
kultúrnym programom pre celé rodiny. Celkovo bolo do zbierky zapojených
50 materských centier. Vyzbierané financie sa prerozdelili materským
centrám na podporu sociálnej práce.

55 502 Sk

Na benefičnom podujatí SHOW bez cukru 2 sa podarilo vyzbierať dostatok
financií na zorganizovanie letného stretnutia DIA leto na Spiši, ktorého sa
50 000 Sk zúčastnili diabetické deti a ich rodičia z Košíc, Bratislavy, ale aj z Čiech a
Moravy. Prostredníctvom médií sa im podarilo informovať širokú verejnosť o
živote diabetikov a upozorniť tak na túto problematiku.

44 300 Sk

Získané financie budú použité na zvýšenie počtu predstavení Dr. Klauna. Do
konca roka bude odohraných až 155 predstavení, čo je takmer dvojnásobný
44 300 Sk počet ako minulý rok a tiež medzi partnerské organizácie pribudlo 9 ďalších
zariadení. Dr. Klauni tak navštívia celkom 54 rôznych sociálnych, vzdelávacích
a zdravotníckych zariadení po celom Slovensku.

10/2007

12/2007

Materské centrum
Juniáles
KRTKO

OZ MOSTY

Otvorené MOSTY

Námestovo

Žiar nad Hronom

MC Krtko

OZ MOSTY

16/2007

Centrum Slniečko
Detská linka záchrany Nitra
n.o.

17/2007

OZ Gplus

Farebný ateliér v
Galérii u anjela

Kežmarok

OZ Gplus

20/2007

OZ Domov v
rodine

Deň podpory
náhradných rodín

Košice

OZ Domov v rodine

21/2007

22/2007

23/2007

Nitrianska
komunitná
nadácia

Obecný úrad
Igram

Rada mládeže
Žilinského kraja

Aukcia výtvarných
diel

Školská záhrada pre
všetkých

Nitra

Igram

Tvorivé ruky aj srdce Žilina

Detská linka záchrany

Nitrianskej komunitnej
nadácie

Obecný úrad Igram

Dobrý anjel n.o.

9 823 Sk

Vďaka verejnému podujatiu na Deň detí sa novovzniknutému materskému
centru podarilo viac dostať do povedomia miestnych ľudí a aj týmto
9 823 Sk spôsobom spropagovať svoju činnosť. Tiež sa podarilo zlepšiť ich spoluprácu s
miestnou samosprávou a získať aj nové priestory. Z vyzbieraných financií si
tak môžu nové priestory zariadiť a zlepšiť tak realizáciu svojich aktivít.

40 400 Sk

Na deň detí - 1.6.2007 sa konal benefičný koncert "Otvorené mosty" ktorého
cieľom bolo spojiť dva brehy - postihnutých a zdravých ľudí. Veľmi úspešné
40 400 Sk
podujatie otvorilo srdiečka všetkých prítomných ľudí a preto sa podarilo
vyzbierať financie na rekondično-rehabilitačný pobyt v Taliansku.

114 020 Sk

35 760 Sk

148 934 Sk

102 000 Sk

Vďaka vyzbieraným financiám zo zbierky bude možné udržať prevádzku
detskej linky záchrany v Nitre, ktorá slúži najmä na predchádzanie problémov
50 000 Sk detí prostredníctvom telefonického poradenstva. Zapojenie mladých
dobrovoľníkov im umožnilo získať nové skúsenosti spojené s realizáciou
verejnej zbierky.
V rámci projektu sa podarilo dotvoriť priestor a vytvoriť tak kvalitné zázemie
pre tvorivé dielne detí a ponúknuť im možnosť zúčastniť sa workshopov s
35 760 Sk
kvalitnými lektormi. Vyvrcholením projektu bola vernisáž a výstava detských
prác v Galérii u anjela.
Financie vyzbierané v rámci verejnej zbierky boli použité ako priama podpora
pre náhradné rodiny, ale najmä na zabezpečenie rekreačno-vzdelávacích a
rekondičných pobytov. Pobyty sú pre náhradné rodiny veľmi dôležité, lebo
50 000 Sk
majú možnosť stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti a konzultovať prípadné
problémy s odborníkmi. Náhradné rodiny tak mali možnosť zúčastniť sa
pobytov na Duchonke a vo Vyšných Ružbachoch.
29.11.2007 organizovala NKN benefičnú akciu výtvarných diel v príležitosti
piateho výročia svojho založenia. Konala sa aukcia, do ktorej darovalo svoje
diela 22 slovenských výtvarníkov a nitrianska galéria Akcent. Akcie sa
50 000 Sk zúčastnilo približne 100 hostí. Celkový hrubý príjem verejnej zbierky bol 152
000 Sk. Väčšia časť z tejto sumy bola použitá na podporu piatich
verejnoprospešných projektov. Nakúpili sa didaktické a rehabilitačné
pomôcky pre týrané, či postihnuté deti, a deti z detských domovov.

22 900 Sk

Obec Igram uskutočnila v novembri zber druhotného odpadu. Za zber starého
papiera a kovového šrotu sa podarilo získať určitú finančnú čiastku. Vďaka
informačnej kampani sa do zberu zapojila väčšina obyvateľov obce.
22 900 Sk
Uskutočnila sa aj Katarínska zábava. Zisk poputuje na potreby detí MŠ. Mohol
sa tak začať realizovať projekt Školská záhrada, vďaka ktorému sa vytvorí park
pre občanov a návštevníkov Igramu.

42 832 Sk

Tréningového kurzu kreatívnej tvorivosti sa zúčastnilo 26 ľudí a dve lektorky.
Vyrobilo sa množstvo krásnych výrobkov. Neskôr sa konali tvorivé dielne pre
mladých, ktoré organizovali absolventi kurzu. Účastníci rozvinuli svoju
42 832 Sk
zručnosť, ich výrobky poputujú do verejnej zbierky pre Dobrého anjela.
Treťou aktivitou bolo zozbieranie výrobkov z letných táborov. Projekt viedol
mladých ľudí k altruizmu a rozšíril ich možnosti využitia voľného času.

25/2007

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím vo
Vranove nad
Topľou

Vianočné svetlo
nádeje

26/2007

Neinvestičný fond Vianočný benefičný
Mea Interest
jarmok II. ročník

27/2007

REVIA Malokarpatská
komunitná
nadácia

28/2007

29/2007

30/2007

o.z. Ohnivé srdce
lásky

Komisia pre
mládež v Spišskej
diecéze

Obec Pruské

Sú jednými z nás

Združenie na pomoc ľuďom
Vranov nad Topľou s mentálnym postihnutím
vo Vranove nad Topľou.

Bánovce nad
Bebravou

Pezinok

Dobročinné vianočné
Stropkov
trhy

Oravské centrum
mládeže

Spišské Podhradie

Dokážeme sa podeliť Pruské

n.o. Šťastné deti

mesto Pezinok

Dom detí Božieho
milosrdenstva
Domov Sociálnych služieb
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých
Rómske komunitné
centrum

Komisia pre mládež v
Spišskej diecéze.

obec Pruské

52 496 Sk

Zbierka sa vo Vranove nad Topľou stretla s veľkým ohlasom. Klienti sa veľmi
radi podieľali na výrobe sviečok, čo zvýšilo ich sebavedomie a pocit
zodpovednosti. Z vyzbieraných prostriedkov sa podarilo zakúpiť 2 počítačové
zostavy s príslušenstvom, ktoré teraz slúžia na vzdelávanie klientov. Zakúpený
50 000 Sk
materiál na výrobu kobercov a veľké krosná slúžia na výrobu kobercov. Po
zakúpení fotoaparátu rozbehli v centra aj novú aktivitu - fotografovanie.
Všetky aktivity tak smerujú k zvyšovaniu kvality života klientov Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

52 475 Sk

Projekt mal podporiť neinvestičný fond "Šťastné deti", ktorý zastrešuje
špeciálnu triedu MŠ v Bánovciach nad Bebravou pre deti s mentálnym
postihnutím. Výťažok z jarmoku mal dať možnosť zakúpenia rehabilitačných
50 000 Sk pomôcok pre tieto deti. Pomôžu im rozvíjať fyzickú zdatnosť, priestorovú
orientáciu, i osobnosť. V tomto období sú už nové pomôcky k dispozícií. V
budúcnosti sa má projekt zopakovať, cieľovou skupinou má byť ďalšia
organizácia pracujúca v sociálnej alebo vzdelávacej oblasti.

11 000 Sk

V rámci Vianočného orloja a bazára sa podarilo vyzbierať finančný príspevok
11 000 Sk. Túto akciu organizovala nadácia REVIA. Nadácia SPP prispela
11 000 Sk
rovnakou sumou. Financie boli použité na vybudovanie bezbariérového
vstupu do ZŠ Na bielenisku v Pezinku. Prestavbové aktivity ešte pokračujú.

17 929 Sk

Finančné prostriedky z verejnej zbierky a daru Nadácie SPP využilo niekoľko
organizácií. Dom detí Božieho milosrdenstva, ktorý prevádzkuje triedu pre
deti s ťažkým mentálnym postihnutím, použil financie na nákup kníh, hier, a
17 929 Sk pomôcok. Domov sociálnych služieb dovybavil rehabilitačno-relaxačnú
miestnosť. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Stropkov vďaka daru
zakúpil rádiomagnetofón s CD prehrávačom, knihy, a CD s pesničkami. Mini
vežu si zaobstaralo Rómske komunitné centrum Stropkov.

52 767 Sk

Do realizácie benefičného koncertu, ktorého program predstavil staré ľudové
zvyky a tradície, sa zapojilo viac ako 60 dobrovoľníkov a účinkujúcich. Akcia sa
uskutočnila 6. januára 2008. Benefičné podujatie už má v oblasti tradíciu,
novinkou v programe bola aukcia dobrovoľníckej práce. Cieľom projektu bolo
50 000 Sk vyzbierať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na prerobenie
systému kúrenia v Oravskom centre mládeže, ktoré by tak mohlo naplno
fungovať aj v zimnom období. Vyzbieraných 52 767 Sk je dobrým základom.
Benefičná akcia napĺňala aj poslanie samotného Oravského centra motivovať mladých ľudí k zmysluplnému tráveniu voľného času.

12 700 Sk

Cieľom projektu bolo podeliť sa o teplo Vianoc s tými najslabšími - klientmi
Domova sociálnych služieb a osamotených občanov obce Pruské. Konala sa
výtvarná aktivita "Vianoce očami detí". Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ Hugolína
12 700 Sk Gavloviča s MŠ. Nasledovali tri adventné koncerty, počas ktorých sa konala
zbierka. Výťažok z nej a dar Nadácie SPP sa použil na nákup darčekov pre
klientov Domova. V budúcnosti je snaha v charitatívnych aktivitách
pokračovať.

1/2008

DOMKA združenie
Saleziánskej
Don Bosco show
mládeže stredisko
Banská Bystrica

2/2008

Korálky občianske
združenie na
pomoc deťom so
špeciálnymi
potrebami

Všetky farby sveta

Kultúrne centrum Pomoc obetiam
AKTIVITY o.z.
násilia

Banská Bystrica

DOMKA Banská Bystrica

Poprad

Špeciálna základná škola a
Špeciálnopedagogická
poradňa v Poprade

51 200 Sk

Projekt bol zameraný na využitie voľného času detí a mládeže v Saleziánskom
mládežníckom stredisku prostredníctvom rôznych krúžkov a stretiek. Na akciu
50 000 Sk "don Bosco show", boli pozvaní rodičia a široká verejnosť, ktorí boli milo
prekvapený scénkami a bohatým programom, ktorý pre nich deti pripravili.
Mladí využili svoje talenty a celá akcia sa niesla v radostnom duchu a nadšení.

51 600 Sk

Pred samotnou realizáciou projektu deti poctivo nacvičovali muzikál Farby a
zúčastňovali sa tvorivých dielní, v rámci ktorých prebiehala výroba kalendára
a iných výrobkov určených na "predaj" za príspevok do verejnej zbierky.
Vystúpenie muzikálu Farby bolo úžasným stretnutím detí a dospelých,
ktorých spojila práca na muzikáli. V rámci projektu sa tiež uskutočnila výstava
50 000 Sk výtvarných prác detí.

10 798 Sk

Na benefičnej burze ošatenia v Trenčíne sa podarilo vyzbierať financie na tlač
informačných letákov "Pomoc obetiam násilia". Akcia sa stretla s veľmi
pozitívnym ohlasom v miestnej komunite, čo prispelo aj k ľahšiemu
získavaniu ďalších partnerov projektu. V budúcnosti plánujú v podobných
10 798 Sk burzách pokračovať a výťažok venovať ďalším organizáciám.
Na rôznych komunitných podujatiach sa organizátorom podarilo vyzbierať
dostatok financií na vybavenie novovzniknutej školy na Záježke. Súkromná
komunitná škola veľmi úzko spolupracuje aj s rodičmi detí, ktorí svojpomocne
zabezpečili rekonštrukciu priestorov školy aj vybudovali detské ihrisko.
38 668 Sk Zakúpenie učebných pomôcok prispelo k skvalitneniu vyučovania.

Trenčín

Pomoc obetiam násilia

Pliešovce

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica

38 668 Sk

ZŠ a MŠ Bl. Zefyrína

17 200 Sk

Renovatio - Nova, n.o.

54 130 Sk

3/2008

Pospolitosť pre
harmonický život

Záježovská škola

ZŠ a MŠ Bl.
Zefyrína

Deň otvorených dverí Bardejov

4/2008

5/2008

6/2008

Benefičný koncert a
Renovatio - Nova, informačný deň v
n.o.
rámci akcie - kúp si
tehlu na svoj hospic

Banská Bystrica

Deň otvorených dverí bol sprevádzaný viacerými aktivitami - v dopoludňajších
hodinách prebiehala prehliadka školy, popoludní to boli fotoateliér, burza
šatstva, športová trojhodinka a aukcia. Rómskym rodinám sa táto akcia veľmi
17 200 Sk páčila a aj ostatní účastníci ju hodnotili pozitívne.
Dňa 6. apríla 2008 sa uskutočnil benefičný koncert a informačný deň spojený
s verejnou zbierkou na podporu hospicu v Dome Božieho milosrdenstva v
Banskej Bystrici. Zo získaného grantu sa podarilo zlepšiť podmienky
starostlivosti o chorých v hospici, zakúpením 2 kyslíkových koncentrátorov
50 000 Sk Oxy-Life.

