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Príloha č. 1: Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Ondrej P.

Malými krokmi k
vzdelaniu

2

Jana K.

3

Mesto

Kraj

500,00 €

Michalovce

Košický

Máme rady hry s
pieskom

500,00 €

Bratislava

Ivan Š.

OPEN SPACE – vedecký
klub

500,00 €

Kvetoslavov

4

Robert M.

Podporné terapie v
centre Robinson pre deti
s viacnásobným
zdravotným
znevýhodnením

600,00 €

Veľká
Lomnica

5

Marianna T. M.

Postavím sa na nožičky

900,00 €

Zvolen

6

Gabriela S.

Športové dresy pre deti –
volejbal

500,00 €

Liptovský
Hrádok

Prílohy

Podporená suma

Anotácia/Záverečná správa

Cieľom projektu bolo vytvorenie relaxačno-oddychovej zóny v ZŠ pre žiakov, rodičov, starých
rodičov, obyvateľov sídliska a všetkých, ktorí majú chuť vo voľnom čase rozvíjať svoje zručnosti
a schopnosti a odovzdávať svoje skúsenosti ostatným v komunite. V priestoroch školy sa
podarilo za pomoci dobrovoľníkov z radov učiteľov, rodičov a obyvateľov sídliska zrekonštruovať
miestnosť, sfunkčniť klavír, zabezpečiť knihy a lampy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
sedacích vakov a tlačiarne.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo zabezpečiť nové pieskovisko. Prínos projektu bol v inovácii zariadenia.
Zlepšila sa kvalita a efektivita prostredia, kde sa deti aktívne 3-5 hodín denne hrajú. Zároveň sa
vytvorili nové podnety pre deti vzhľadom k ich potrebám a vývinu. Doplnila sa ponuka, ktorá
zodpovedá potrebám a fyzickým a motorickým schopnostiam najmenších detí. Zároveň
aktuálne pieskovisko spĺňa bezpečnostné normy. Finančný dar bol použitý na debniace tvárnice,
betón a náterovú farbu.
Trnavský
Ciele projektu boli zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom vytvorenia vedeckého klubu
formou realizácie otvorených vyučovacích hodín, živých kníh a workshopov, vytvorenie
priestoru pre spoluprácu s cieľom zvýšiť informovanosť o Industry 4.0 a jeho vplyv na
vzdelávacie prostredie a odkrytie záujmov a podpora motivácie žiaka k učeniu. Všetky
stanovené ciele boli splnené a ohlasy detí, rodičov aj učiteľov vysoko pozitívne. Finančný dar
bol použitý na stoly, stoličky, knižné publikácie a police na knihy.
Prešovský
Cieľom projektu bolo podporiť rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi z okresu Spišská
Nová Ves – klientov centra Robinson. Umožniť im absolvovať muzikoterapie a reedukačné
terapie na istý čas bezplatne, a tak značne odbremeniť finančný rozpočet týchto rodín. Počas
terapií sa nadviazal dôverný vzťah medzi terapeutom a dieťaťom a docielila sa maximálna
sústredenosť a schopnosť učiť sa. Využívali sa špeciálne pomôcky, hudobné nástroje či
edukačné hry, čím sa dosiahol celkový rozvoj detí a ich napredovanie. Finančný dar bol použitý
na muzikoterapie a reedukačné terapie.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo umožniť absolvovanie 2-týždňovej intenzívnej rehabilitácie TheraSuit
(cvičenie v špeciálnom obleku) a absolvovanie neurorehabilitácie na prístroji Giger MD pre
malého Miška, ktorý sa po rehabilitačnom pobyte naučil v kľaku na zemi vysunúť si nôžky a
snažiť sa sedieť s vystretými nohami, s oporou rúk, čo predtým nevedel, uvoľnili sa mu skrátené
svaly, posilnili ochabnuté svaly. Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného programu
TheraSuit.
Žilinský
Dresy boli vyrobené v spolupráci s firmou Atak Sportswear. S dresmi sú všetci spokojní, dievčatá
už odohrali v nich pár zápasov a boli veľmi dobré ohlasy aj u iných spoluhráčov. Na dresoch je,
samozrejme, aj logo Nadácie SPP, čím reprezentujú značku, ktorá projekt podporila. Ciele
projektu boli naplnené na 100 %. Zamestnankyňa sa podieľala na výbere dresov, ich materiálu
a farieb či vzoru. Finančný dar bol použitý na kúpu dresov.
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7

Daniela L.

Kvetináče pri potoku,
všetky lahodiace oku

400,00 €

Ružomberok

8

Jindřich J.

Bezpečne a hravo na
cestách

660,00 €

Liptovský
Mikuláš

9

Iveta M.

Záhrada nielen pre deti

640,00 €

Zvolen

10

Marianna H.

Športové pomôcky pre
deti zo Základnej školy s
materskou školou
Pliešovce

500,00 €

Pliešovce

11

Andrea D.

ABY NÁM SLNIEČKO
NEUŠKODILO

700,00 €

Bratislava

Prílohy

Žilinský

Miesto, kde sa projekt realizoval, sa nachádza v centre obce, pri budove obecného úradu a
turisticko-informačnom centre obce Lúčky, ktoré navštevujú domáci obyvatelia, turisti, kúpeľní
hostia a návštevníci obce. Vytvorilo sa tu malé námestíčko, kde sa radi stretávajú všetci
návštevníci, sú tu lavičky a mobilné kvetináče, je tu malé detské ihrisko, takže chodia sa sem
hrávať mamičky s deťmi, starí rodičia, deti zo školy. Popri námestíčku tečie potok Teplianka,
okolo neho je zábradlie a mostíky vedúce z jedného brehu na druhý. Zámerom projektu bolo
„oživiť“ práve túto časť krásnymi drevenými kvetináčmi s folklórnymi, ručne maľovanými
motívmi, nakoľko obec má bohaté folklórne tradície, tento rok miestna folklórna skupina
oslávila 80. výročie svojho vzniku. Finančný dar bol použitý na kvetináče a materiál na zavesenie
kvetináčov.
Žilinský
V rámci projektu bolo vybudované funkčné mobilné dopravné ihrisko v priestoroch Základnej
školy Janka Kráľa a uskutočnené vzdelávacie aktivity pre žiakov, ktoré slúžia k napĺňaniu
utvrdzovania praktických zručností detí v oblasti dopravnej výchovy. V rámci aktivít projektu sa
žiaci školy zapojili do dopravného kvízu, kde si preverovali a preukázali svoje vedomosti o
dopravných značkách, o pravidlách pohybu cyklistu na ceste. Víťazi boli vyhodnotení a
odmenení. Finančný dar bol použitý na zakúpenie gumovej rohože (cesta) a dopravnej značky.
Banskobystrický Školská záhrada materskej školy sa nachádza uprostred najväčšieho sídliska v Banskej Štiavnici,
kde žije množstvo mladých rodín s malými deťmi. Zámerom projektu bolo otvoriť brány nielen
deťom z MŠ, ale aj mamičkám na materskej dovolenke. Ciele projektu neboli naplnené podľa
plánu, ale využili sa efektívnejšie. Namiesto nového pieskoviska s geotextíliou a osadením sa
kúpila len nová plachta na prikrytie, nakoľko drevenú obrubu pieskoviska dostala škôlka ako
sponzorský dar. Zároveň inštalácia prebehla pomocou dobrovoľníkov – rodičov detí a iných
pomocníkov škôlky. Finančný dar bol použitý na kvalitnú geotextíliu na zakrytie pieskoviska a
ďalší materiál potrebný na rekonštrukciu.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo zakúpenie kvalitných športových pomôcok – balančné fitlopty BOSU a
posilňovacie odporové gumy, ktoré budú vo veľkej miere využité pre potreby záujmových
útvarov, hodín telesnej a športovej výchovy, pre detičky so špeciálnymi potrebami a taktiež aj
na športové mimoškolské aktivity organizované školou v Pliešovciach. Finančný dar bol použitý
na zakúpenie polovičnej fitlopty – BOSU.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo zabezpečiť a osadiť tieniacu plachtu nad pieskovisko, kde sa deti z
materskej školy hrajú väčšiu časť roka a v teplých mesiacoch by na ne neustále svietilo slnko.
Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať aj napriek časovému posunu z dôvodu koronakrízy.
Finančný dar bol použitý na tieniacu a kryciu plachtu nad pieskovisko.
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12

Marcela V.

Kúpa rehabilitačnej
pomôcky – ortopedické
chodítko Grillo A/PT
vrátane príslušenstva

900,00 €

Bratislava

Bratislavský

13

Leopold B.

Detské 4 živly 2020

500,00 €

Bratislava

Bratislavský

14

Juraj K.

Učiaca záhradka

600,00 €

Bratislava

Bratislavský

15

Patrik T.

Dekoratívne riešenie
starého múra v areáli ZŠ
v centre Liptovského
Mikuláša

800,00 €

Likavka

Žilinský

16

Marcela B.

Športové leto pre
hendikepované deti

900,00 €

Košice

Košický

Prílohy

Cieľom projektu bolo pomôcť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, Gabriele. Gabika je s
diagnózou detská mozgová obrna odkázaná na pomoc iných. Chodítko umožňuje Gabike stráviť
čas vonku, medzi inými ľuďmi, v aktívnom pohybe, čo má pozitívny vplyv na jej psychické
zdravie. Vďaka chodítku posilňuje svaly nôh, čo zasa podporuje fyzickú kondíciu. Chodítko je
konštrukčne vyhotovené tak, že je možné ho jednoducho rozobrať, uložiť do automobilu a
prepraviť. Takto Gabika dostala jedinečnú možnosť vykonávať rehabilitáciu aj v inom prostredí,
než je len jej bydlisko. Finančný dar bol použitý na kúpu ortopedického chodítka.
V rámci projektu zorganizovalo Občianske združenie Štyri živly jubilejný desiaty ročník podujatia
Detské 4 živly. Cieľom projektu bolo vytvoriť zaujímavý, plnohodnotný a tvorivý program pre
rodiny s deťmi, aby sa hravou a interaktívnou formou zoznamovali s filmom a audiovizuálnym
umením. Napriek pandémii COVID-19, ktorá ovplyvnila mnohé podujatia, Detské 4 živly sa
podarilo zorganizovať, avšak pri finálnom výbere sprievodných podujatí boli zvolené
jednoduchšie dielne, pri ktorých bolo možné lepšie dodržiavať všetky hygienické usmernenia a
zaručiť bezpečnosť účastníkov i lektorov. Finančný dar bol použitý na filmové licencie a
zapožičanie kópií, honoráre lektorov.
Projekt sa zaoberá revitalizáciou záhrady nových priestorov materskej školy. Po 6 rokoch na
pôvodnej adrese sa Montessori škôlka sťahuje do nových, väčších priestorov, v ktorých má
priestrannú záhradu, ktorú však treba revitalizovať. Záhrada bude slúžiť ako edukatívnooddychová zóna pre deti v škôlke, ale aj deti navštevujúce priestory za účelom Montessori
terapie. Revitalizácia zahŕňa vytvorenie senzomotorického chodníka, bylinkových záhonov,
zeleninových záhonov a kompostoviska. Počas roka tak deti budú môcť nielen pozorovať, ako
sa záhrada mení, ale aj pestovať a zbierať úrodu, ktorú následne využijú v edukačných
aktivitách. Projekt bude systematicky dlhodobo ovplyvňovať a usmerňovať hodnotovú
orientáciu detí smerom k environmentálnemu spôsobu života a princípom hromadenia
životných skúseností smerovať k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Projekt bol realizovaný v období od mája do septembra 2020. Do projektu boli zapojení členovia
OZ Škola keramiky, zamestnanci a žiaci školy, v ktorej sa múr nachádza. Celkom sa do projektu
zapojilo cca 50 ľudí. Brigády sme organizovali aj v období pandémie, keď sa povoľovali opatrenia
a boli možné stretnutia v exteriéri za prísnych bezpečnostných opatrení. Valcovací stôl, ktorý
sme zakúpili z projektu, nám uľahčil výrobu komponentov. Práca na projekte je náročná a stále
pokračuje. Finančný dar bol použitý na kúpu valcovacej stolice a hliny.
V rámci projektu bol zrealizovaný letný tábor pre hendikepované deti od 19.7. do 24.7.2020 v
hoteli DAM v Košickej Belej. Počas celého týždňa bol kladený dôraz na zdravý životný štýl –
pestrá strava, veľa ovocia a zeleniny, pitný režim a veľa pohybu. V aktivitách sa rozvíjali
komunikačné zručnosti detí (talentmánia, divadielka), remeselné zručnosti (maľovanie na textil,
vyrábanie lodí), ale hlavne športové činnosti. O deti sa staralo 13 dobrovoľníkov z radov členov
Občianskeho združenia Usmej sa na mňa, ale aj študentov. Finančný dar bol použitý na úhradu
dopravy, ubytovania a stravy pre deti.
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17

Katarína H.

Galavečer mažoretiek pre
obec Lozorno

600,00 €

Lozorno

Bratislavský

18

Zuzana K.

Naštartujme hádzanársku
športovú kariéru

500,00 €

Detva

19

Zoltán L.

Rozvoj futbalu v obci
Dolný Štál

600,00 €

Dolný Bar

Banskobystrický Cieľom projektu bolo a je pokračovať v začatej práci s deťmi v oblasti hádzanej a naďalej rozvíjať
športovú činnosť detí v meste Detva. Formou projektu chcel športový klub docieliť, aby deti
pokračovali aj naďalej v športe – konkrétne v hádzanej, aby naďalej rozvíjali svoje zručnosti a
mali vytvorené podmienky pre športový rast. Aj napriek pandemickej situácii sa deti pripravovali
na turnaje, ktoré sa mali odohrať v jesennej sezóne, kvôli zhoršenej situácii ohľadne COVID-19
sa, žiaľ, zúčastnili zatiaľ len jedného turnaja, aj to len v obmedzenom počte, ostatné turnaje a
zápasy boli odložené na neurčito. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových
súprav.
Trnavský
Cieľom projektu bola podpora rozvoja futbalu v obci Dolný Štál, ako aj zlepšenie tréningových
podmienok pre hráčov futbalového klubu. V rámci projektu sa podarilo zaobstarať športové
potreby pre mužstvá, ktoré budú využívať počas tréningových aktivít, ako aj počas samotných
zápasov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie športového oblečenia a lôpt.

20

Martina R.

Terapiami pomáhame
autistom rásť

700,00 €

Dobrá Niva

21

Slávka V.

Pomoc psíkom v útulku
2020

500,00 €

Košice

Prílohy

Cieľom projektu bola podpora športového klubu menších aj väčších detí v oblasti
mažoretkového športu a zrealizovanie Galavečera mažoretiek SOFFI Lozorno pre obec Lozorno.
Z dôvodu pandémie COVID-19 tento projekt zrealizovaný byť nemohol, preto na základe žiadosti
o zmenu projektu bola zrealizovaná len kúpa súťažných cvičiek pre tieto detičky na novú sezónu.
Realizáciou projektu sa teda uľahčilo klubu obstaranie materiálového vybavenia pre deti.
Finančný dar bol použitý na nákup univerzálnych cvičiek.

Banskobystrický Projekt bol venovaný hlavne terapiám pre deti s autizmom. Terapie ako canisterapia,
muzikoterapia a masáže pomáhali deťom napredovať v oblasti socializácie, jemnej motoriky a
osobnom rozvoji. Bola to forma mimoškolských voľnočasových aktivít a prázdninového režimu,
keď dopĺňali chýbajúce edukačné aktivity. Základom práce s osobami s autizmom boli cvičenia
a realizácia terapií, rozvoj sociálnych, pohybových a tvorivých zručností. U detí sa zlepšili
pohybové vzorce z úzkostí, ktoré sú súčasťou ich bežného života. Postupne sa zlepšuje narušená
jemná a hrubá motorika, masáže deťom pomohli uvoľniť sa. Muzikoterapia zlepšila deťom
komunikáciu. Canisterapia – učenie za asistencie psíkov – pomohlo deťom s autizmom zlepšiť
jemnú aj hrubú motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu, porozumenie, sústredenie sa,
očný kontakt a socializáciu. Finančný dar bol použitý na canisterapiu, muzikoterapiu a masáže.
Košický
Počas koronakrízy bol pre verejnosť útulok zatvorený, opustených psíkov ale pribúdalo. Tento
príspevok opäť útulku veľmi pomohol. Bolo zakúpených 127 kusov konzerv a 84 kusov
kvalitných salám, ktoré sú trvanlivé a vydržia psíkom dlhšie. P. Valková organizuje ďalšiu zbierku,
do ktorej zapája aj kolegov, ktorí jej pravidelne do práce nosia veci pre psíkov a ona im veci
potom hromadne odnesie. Finančný dar bol použitý na nákup krmiva pre psov.
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22

Gabriel P.

Vyčistenie a revitalizácia
parku v okolí kláštora

600,00 €

Hrušov

23

Ivan K.

Centrum voľného času a
vzdelávania

600,00 €

BratislavaZáhorská
Bystrica

25

Marek Ch.

Voda – zdroj života

750,00 €

Bratislava

26

Eva K.

Tvoriť keramiku rukami
a srdcom

900,00 €

Mníchova
Lehota

27

Ján B.

Klubová súťaž zručností v
karate

500,00 €

Zvolen

28

Eva U.

„V zdravom tele – zdravý
duch“

500,00 €

Rožňava

Prílohy

Košický

Cieľom projektu bolo vyčistenie a revitalizácia parku v okolí kláštora Mariánskych sestier. V
rámci projektu sa zorganizovalo viacero brigád, na prvom stretnutí sa vykonali terénne úpravy
pomocou minibagra. Druhá brigáda sa zamerala na vyčistenie parku a okolia potoka.
Zrealizovala sa i výstavba novej cestičky, ktorá vedie do kaplnky cez park, obnovený a okrášlený
zasadením nových stromčekov. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie štrku, trávneho osiva,
stromčekov, lavičky a PHM do stavebných strojov.
Bratislavský
Výsledkom realizovaného projektu bolo zakúpenie fluiball lôpt a kimball lopty s príslušenstvom
na rozšírenie a zatraktívnenie ponuky v rámci cvičení v City kids. Vzhľadom k súčasným
opatreniam v rámci pandémie koronavírusu na Slovensku zatiaľ nové cvičebné pomôcky
nemohli byť využité, nakoľko športová hala v Záhorskej Bystrici, kde prebiehajú cvičenia, bola
uzavretá do 21. 9. 2020 a cvičilo sa iba počas jedného týždňa a opätovne prišlo k obmedzeniam
a hala bola uzavretá od 30. 9. 2020 do 9. 10. 2020. Zatvorenie celej základnej školy a materskej
školy vyhlásil hlavný hygienik a nariadil karanténu pre všetky deti, žiakov, pedagogický a
nepedagogický personál. Po uplynutí opatrení budú využívané takmer každý deň. Finančný dar
bol použitý na špeciálne lopty na cvičenie a kompresor.
Bratislavský
Aj napriek pandemickej situácii sa v rámci projektu podarilo zorganizovať niekoľko brigád a
zrealizovať väčšinu plánovaných prác. Počet brigádnikov na každej z brigád bol z preventívnych
dôvodov limitovaný na šesť. Počas obdobia realizácie projektu sa do prác zapojilo v súčte 22
osôb. Ciele projektu – vyčistenie priestoru od odpadu, spriechodnenie chodníka, osadenie lávky
sa podarilo naplniť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie reziva na lávku, informačnej tabule,
náradia a PHM.
Trenčiansky
Zapojením sa do tohto projektu sa podarilo zakúpiť keramickú pec Kittec CB-50, pomocou
ktorej budú žiaci vypaľovať výrobky z hliny na hodinách výtvarnej výchovy alebo na keramickom
krúžku. Priebeh projektu negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu, nakoľko po zakúpení
museli žiaci aj učitelia čakať, kým ju môžu použiť, až do začiatku školského roka od zakúpenia v
marci. V každom prípade sú ohlasy na ňu len pozitívne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
keramickej pece.
Banskobystrický Ciele projektu sa podarilo naplniť napriek zložitej situácii zapríčinenej Covid-19. Hygienické
opatrenia síce mierne sťažili podmienky súťaže, tréneri sa ale s touto situáciou vysporiadali
veľmi dobre a členovia klubu sa bez váhania prispôsobili novej situácii. Rodičia po dlhých
týždňoch v karanténe ocenili hlavne možnosť usporiadania tohto projektu. Projektu sa
zamestnanec zúčastnil nielen usporiadateľským spôsobom, kde pomohol organizačne
zabezpečiť priebeh súťaží, ale aj ako súťažiaci. Finančný dar bol použitý na tatami a vecné ceny
– kimono.
Košický
Cieľom projektu bolo vytvorenie aktívneho športového centra, fitness centra pre deti a mládež
v obci, keďže v súčasnosti úplne absentuje športovo vhodne zariadená miestnosť
zodpovedajúca súčasným bezpečnostným a aktuálnym štandardom nielen pre najmladšiu
generáciu obce. Finančný dar bol použitý na posilňovaciu vežu.
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29

Katarína J.

Rozšírenie zázemia
záchrannej stanice
v Borinke

900,00 €

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu bolo okrem iného dovybavenie záchrannej stanice v Borinke dôležitým
technickým vybavením – inkubátorom, ktorý je intenzívne využívaný hlavne pri mláďatách a
dospelých poranených jedincoch rôznych druhov živočíchov. Druhou podporenou aktivitou bola
realizácia pomôcok využívaných pre didaktické účely. Vzhľadom na pandemickú situáciu boli
edukačné aktivity smerované na malé skupinky ľudí, predovšetkým deti v predškolskom a
školskom veku. Finančný dar bol použitý na zakúpenie inkubátora a informačných tabúľ.

30

Ján K.

Terapeuticko-edukačné
tábory pre deti so
zdravotným
znevýhodnením

800,00 €

Bratislava

Bratislavský

31

Lukáš K.

Na cestách za tvorivosťou

400,00 €

Bratislava

Bratislavský

32

Katarína H.

Podpora talentovanej
mládeže

550,00 €

Dunajská
Lužná

Bratislavský

33

Lucia M.

Kultúrne Kokorunkovo
pod holým nebom

900,00 €

Gbely

Trnavský

V rámci schváleného projektu občianske združenie ROZVOJÁČIK o. z. zorganizovalo 4 turnusy
letných inkluzívnych táborov pre 32 detí so zdravotným znevýhodnením. Turnusy boli
termínovo posunuté z pôvodných termínov na nasledovné, z dôvodu opatrení vyplývajúcich z
pandémie COVID-19.: 1. turnus 20. – 24. 7. 2020, 2. turnus 27. – 31. 7. 2020, 3. turnus 3. – 7. 8.
2020, 4. turnus 10. – 14. 8. 2020. Táborov sa zúčastnilo 15 detí s rôznymi formami porúch
autistického spektra, 5 detí s Downovým syndrómom, 2 deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou, 2 deti s mentálnym postihnutím, 1 dieťa s telesným postihnutím, 2 deti so
sluchovým postihnutím a 5 detí bez zdravotného znevýhodnenia. Každý z táborových turnusov
bol prispôsobený na mieru individuálnym potrebám detí. Materiál, ktorý bol do projektu
zahrnutý, umožnil občianskemu združeniu deti rozvíjať v priestoroch občianskeho združenia a
minimalizovať tak kontakt s inými komunitami. Finančný dar bol použitý na rôzne edukačné a
hracie prvky a materiál.
Výsledkom projektu Na cestách za tvorivosťou bola realizácia naplánovaných šiestich tvorivých
aktivít za prítomnosti arteterapeutky Veroniky Zelinkovej. Celkovo sa aktivít zúčastnilo 21 detí
vo veku od 4 do 11 rokov. Aktivity boli realizované v rozmedzí od júna do augusta 2020. Naviac
sa vďaka finančnej podpore podarilo zafinancovať cestovné náklady na dva pobytové výlety, a
to pre deti vo veku 10 až 13 rokov na Duchonku pri Topoľčanoch a pre mladých ľudí vo veku 13
až 16 rokov v Štúrove. Finančné prostriedky boli použité na prenájom lode, cestovné, materiál
a odmenu pre lektorku.
Cieľom projektu Podpora talentovanej mládeže bolo umožniť športovému klubu v Banskej
Bystrici nákup tréningových pomôcok pre prácu s deťmi a mládežou. Po konzultácii s hlavným
trénerom a prieskume trhu sa podarilo vybrať najpotrebnejšie tréningové pomôcky, ktoré im
zjednodušia prácu pri športovej príprave a pri rozvoji ich schopností. Finančný dar bol použitý
na pomôcky potrebné na tréning karate.
V rámci projektu Kultúrne Kokorunkovo pod holým nebom na ihrisku Kokorunka v Gbeloch na
Záhorí vyrástlo prekrásne paletové pódium spolu s útulným paletovým posedením pod brezami.
Po komunikácii s odborníkom ako povrchová a zároveň aj hĺbková úprava paliet bola použitá
pre tento druh dreva určená olejová farba. Za pomoci dobrovoľníkov sa zrealizoval aj náter
paliet. Finančný dar bol použitý na nákup paliet a náter.

Prílohy
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34

Marián K.

Už nezablúdim

700,00 €

Oščadnica

35

Mária A.

Lego herňa

600,00 €

Košice

36

Dalibor D.

„Spolu nám to ide ľahšie“

600,00 €

Detva

37

Patrik L.

SPPLAVUJEME SPOLU

750,00 €

Lastomír

Košický

38

Michal P.

Aj použité sa dá ešte
použiť

450,00 €

Bratislava

Bratislavský

Prílohy

Žilinský

V rámci projektu sa podarilo vyrobiť 2 ks smerovníkov z masívneho samorastu. Spoločne s
členmi OZ Nádej pre budúcnosť boli zorganizované dve brigády, na ktorých sa zúčastnilo 6 a 8
dobrovoľníkov. Počas brigád sa presunuli smerovníky na miesta, vykopali sa jamy a smerovníky
sa pevne ukotvili. Na nové smerovníky sa umiestnia obnovené smerové tabuľky zo starého
smerovníka v centre, ako aj do ďalšie nové tabuľky. Finančný dar bol použitý na výrobu
smerovníkov.
Košický
Realizovanie projektu trochu posunula situácia na Slovensku spojená s COVID-19, no finále stojí
za to. Lego herňa bola sprístupnená v škôlke v jednej z prípravkárskych tried, kde bol v rámci
celkového miesta v samotnej triede na to vyčlenený priestor. Trieda je najväčšia. Na rozdelenie
priestoru bol použitý nábytok, koberec. Nápad zrealizovať lego herňu sa učiteľkám a v
konečnom dôsledku najmä deťom veľmi páči. Do budúcna si pýta lego herňu ďalších 5 tried.
Úspech je obrovský. Ciele projektu boli splnené do bodky. Výsledkom je spokojnosť na oboch
stranách. Herňa je k dispozícii od začiatku nového školského roka a pri rannom schádzaní detí
je to prvé miesto, ktoré deti pravidelne navštevujú. K dispozícii je viacero variant stavebníc s
návodmi na vystavania ich malého „projektu“, pri ktorom sa naučia počítať a priestorovo
rozmýšľať. Finančný dar bol použitý na lego hracie stoly, podložky, kreatívne boxy a lego duplo
stavebnice.
Banskobystrický V rámci projektu „Spolu nám to ide ľahšie“ boli zakúpené rôzne didaktické hry a učebné
pomôcky na rozvoj rozumových vedomostí, motorických schopností a sociálnych zručností pre
syna autorky projektu s poruchou autistického spektra, ktorý si vyžaduje špeciálnopedagogický
prístup. Aktivity boli zrealizované v priestoroch materskej školy za spolupráce pani učiteliek a
pedagogického asistenta. Finančný dar bol použitý na nákup didaktických hier a učebných
pomôcok.
Hlavným cieľom projektu „SPPLAVUJEME SPOLU“ bolo motivovať deti k športu, zlepšiť ich
pohybové aktivity a vytvárať puto medzi rodičmi a deťmi. Išlo o splavy pre rodiny s deťmi, ktoré
sa v rámci projektu podarilo zrealizovať. Vďaka veľkému záujmu boli zorganizované dva splavy
navyše. Na každom splave sa zúčastnilo vždy viac ako 30 účastníkov. Deti, mládež, ale i dospelí
sa dozvedeli nielen o kanoistike a vodáctve, ale aj o prírode v okolí Dunaja. Finančný dar bol
použitý na nákup plavidla.
Cieľom projektu bolo naučiť deti triediť odpad už od mladšieho školského veku, zamýšľať sa nad
druhotným využitím odpadových produktov a správať sa tak ekologicky k našej planéte. V rámci
projektu sa k začiatku školského roka 2020/2021 nakúpilo 13 košov na triedený odpad do tried
do Základnej školy s materskou školou Samuela Štúra v obci Lubina. Zároveň pri príležitosti
Medzinárodného dňa za zredukovanie prírodných katastrof (14. 10. 2020) bola v danom týždni
v škole realizovaná praktická výučba rozoznávania druhov odpadu, jeho správneho triedenia a
s tým súvisiaci dopad na ekológiu. Finančný dar bol použitý na nákup košov na triedený odpad.
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39

Miroslav J.

Mládežnícky tréningový
kemp mládežníckych
družstiev MHK Piešťany

600,00 €

Bratislava

Bratislavský

40

Ivan Š.

Poď hrať hokej

500,00 €

Bzince pod
Javorinou

Trenčiansky

41

Slavomír Š.

Zelená strecha
komunitnej dielne
Cyklokuchyňa

800,00 €

Bratislava

Bratislavský

42

Martin P.

Podpora Centra
sociálnych služieb – Bôrik
v rámci podujatia Deň
rodiny 2020

800,00 €

Prievidza

Trenčiansky

Prílohy

Samotného kempu sa zúčastnila väčšina členov družstiev mladších a starších žiakov a žiačok
nášho klubu. Vo vynikajúcich podmienkach sme s každým družstvom absolvovali 14 kvalitných
tréningových jednotiek. Na konci sústredenia bol zjavný výkonnostný progres všetkých detí a
rovnako aj jednotlivých družstiev. Mládežníckeho kempu sa zúčastnilo 30 detí a 6 dospelí.
Tréningy družstiev boli rozdelené podľa vekových kategórií a počtu členov v jednotlivých
družstvách. Tréningovú jednotku doobeda a poobede absolvovali družstvá mladších žiakov,
mladších žiačok a spojené družstvo starších žiakov a žiačok. Po športovej stránke splnil kemp
svoj účel, nakoľko deti boli veľmi dobre pripravené na nasledujúci súťažný
ročník. Finančný dar bol použitý na stravu počas kempu.
V rámci projektu Poď hrať hokej sa podarilo zabezpečiť Hokejovému klubu v Novom Meste nad
Váhom pre deti novú hokejovú výstroj. Nakoľko počas realizácie projektu bola pandémia COVID19, robili sa individuálne stretnutia s rodičmi a deťmi. Cieľom projektu bolo priniesť deťom
radosť z hokeja a to sa aj podarilo. Finančný dar bol použitý na nákup hokejového výstroja.
Hlavnou myšlienkou projektu je spríjemnenie a zvýšenie ekologickej hodnoty priestoru okolo
dobrovoľníckej komunitnej dielne Cyklokuchyňa, ktorá je významným komunitným bodom na
mape Bratislavy, priestorom pre zdieľanie zručností či mnohé kultúrne akcie, ale aj komunitnou
záhradou s verejným kompostérom. Samotná dielňa sídli v upravených lodných kontajneroch a
jej okolie lemuje otvorená komunitná záhrada, ktorú dobrovoľníci vytvorili v priebehu
posledných 3 rokov revitalizáciou zanedbaného kúsku zelene aj vytvorením nových vyvýšených
záhonov a výsadbou stromov, kríkov, trvaliek či mnohých jedlých rastlín. Jej súčasťou je aj
vlastný verejný kompostér, ktorý je využívaný na odpad zo záhrady aj z domácnosti a vytvorený
kompost opäť použitý v záhrade. Aktivity projektu budú smerovať k vytvoreniu zelenej strechy
na jednom z kontajnerov. Konkrétne bude nutné najprv navrhnúť a následne zhotoviť na
kontajneri potrebnú konštrukciu (vyrovnanie povrchu a vytvorenie atiky po obvode kontajnera).
Následne bude potrebné položiť hydroizoláciu, odvodňovaciu vrstvu, vláknitý substrát a
následne samotnú vegetačnú vrstvu vo forme rozchodníkových kobercov. Výsledkom bude
menej prehrievania priestoru, zachytávanie dažďovej vody, znížená prašnosť aj nový priestor
pre hmyz či vtáctvo. Druhá časť projektu sa zameriava na skrášlenie okolia, a to najmä zberom
odpadu, ktorý sa v lokalite pravidelne hromadí, a údržbou jestvujúcej zelene.
V sobotu 4. júla 2020 bolo plánované uskutočnenie podujatia Bôrikovské hody – deň rodiny v
areáli Centra sociálnych služieb – Bôrik. Cieľom projektu bola podpora centra za účelom
zlepšenia kvality života ľudí, ktorí v ňom žijú. Centru počas podujatia mala byť odovzdaná
Odsávačka Clinic plus, ktorá bude dlhodobo slúžiť a zlepšovať život klientom na
gerontologickom oddelení zariadenia CSS s ťažkými zdravotnými stavmi. Pre COVID-19 sa
podujatie nekonalo. Z uvedeného dôvodu odovzdanie odsávačky CLINIC PLUS 2x2l prebehlo
symbolicky. Odsávačku prevzal dňa 29. 9. 2020 riaditeľ zariadenia CSS – Bôrik Ing. Róbert Orság.
Finančný dar bol použitý na nákup odsávačky CLINIC plus a zo zvyšných peňazí boli zakúpené
respirátory.
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Príloha č. 2: Zoznam podporených projektov v štipendijnom grantovom programe Hlavička
Č.

Názov projektu

Mesto

Kraj

1

Meno a
priezvisko
Lukáš Š.

Výskum
biopolymérov na
TU Delft

Bratislava

Bratislavský

2

Miriam P.

Úloha receptorov
Krupina
pre pohlavné
hormóny v mozgu
so zameraním sa
na úzkosť,
depresiu a kogníciu

Prílohy

Banskobystrický

Krajina
realizácie
Holandsko

Škola
realizácie
Delft
University of
Technology

Spojené štáty University of
americké
WisconsinMilwaukee,
USA

Katedra
Department
of Chemical
Engineering

Department
of
Psychology

Podporená
Anotácia/Záverečná správa
suma
2 000,00 € Študent Lukáš sa venoval výskumu biopolymérov na Delft
University of Technology v Holandsku. Svoje doterajšie skúsenosti
s matematickým modelovaním a riešením náročných výpočtových
úloh
fyzikálnych
problémov
využil
pri
spracovaní
experimentálnych dát. Práve výskum v oblasti biologicky
rozložiteľných plastov je témou, ktorá prepája chemickoinžinierske výskumné skupiny na domácej univerzite a na TU Delft,
ktorú si študent vybral na svoj ročný výmenný pobyt. Napriek
pandémii, ktorá v Holandsku prišla zhruba tri týždne po zahájení
projektu, sa podarilo zrealizovať približne 80 % pôvodne
stanovených cieľov projektu. V prípade vývoja 3D tlačiteľného
materiálu realizoval aktivity od literárnych a patentových rešerší,
cez prvotné testy realizovateľnosti, až po samotnú prípravu a
tlačenie, resp. vývoj tlačiteľnosti pripravených materiálov.
Finančný dar bol použitý na knižný materiál, cestovné a
ubytovanie.
3 000,00 € Doktorandka Miriam sa v rámci svojho štúdia na University of
Wisconsin-Milwaukee v USA venovala úlohe receptorov pre
pohlavné hormóny v mozgu so zameraním sa na úzkosť, depresiu
a kogníciu. Hlavným odborným cieľom projektu bolo popísať úlohu
membránových aj jadrových receptorov pre pohlavné hormóny v
mozgu a molekulárno-biologickými metódami popísať
mechanizmus ich vplyvu na úzkostné, depresívne a kognitívne
správanie. Aj napriek tomu, že musela pre pandémiu COVID-19
ukončiť stáž skôr, naplnila ciele projektu v najlepšej miere, v akej
mohla. Nadobudla študijné, vedecké a praktické skúsenosti vo
svojej oblasti a teoretickú časť svojej práce dokončí na Slovensku.
Finančný dar bol použitý na odbornú literatúru, ubytovanie a
cestovné.
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3

Martin Š.

Sledovanie
vzájomného
prepojenia
procesov
autofágie,
apoptózy a
senescencie počas
starnutia

Prievidza

Trenčiansky

Švédsko

Karolinska
Institutet

4

Anna K.

Medicína katastrof
na Slovensku

Košice

Košický

Izrael

Tel Aviv
Disaster
University,
Medicine
Sackler
Department
Faculty of
Medicine,
School of
Public Health

Prílohy

Institutet för
Miljömedicin

1 500,00 € Ciele pôvodne predloženého projektu boli čiastočne pozmenené,
nakoľko sa nám nepodarilo indukovať senescentný fenotyp, keď by
bolo možné pokračovať v štúdiu prepojenia autofágie a apoptózy.
Napriek tomuto sa nám však podarilo rozvinúť zostarnutý fenotyp
mikroglií, ktorý prezentoval rovnaké znaky ako zostarnuté
mikroglie in vivo, a podarilo sa nám získať oveľa zaujímavejšie a
perspektívnejšie výsledky z porovnania dlhodobo a krátkodobo
kultivovaných mikroglií, ako aj ich reakcie na LPS stimuláciu.
Nadobudnuté praktické skúsenosti určite dopomôžu k širšiemu
obzoru vo vykonávaných laboratórnych technikách na domácej
inštitúcii, ako sú prietoková cytometria alebo Western blot analýza
proteínových hladín. Novonadobudnuté zručnosti z oblasti
molekulárnej biológie a génovej analýzy budú cenným zdrojom
skúseností pri molekulárno-biologických experimentálnych
technikách, ktoré študent plánuje v blízkej dobe zavádzať na
domácej inštitúcii. Avšak najväčším prínosom pre jeho začínajúcu
vedeckú kariéru je fakt, že počas pobytu bol schopný nadobudnúť
unikátne a ojedinelé výsledky z oblasti starnutia mikrogliových
buniek, v ktorých môže pokračovať počas post-doktorandského
štúdia na domácej inštitúcii, ako aj cenné kontakty a možnosť
nadviazať odbornú spoluprácu s tímom profesora Bertranda
Josepha z prestížneho Karolínskeho inštitútu vo Švédsku, ktorý
zoskupuje svetových odborníkov v oblasti fenotypizácie
mikrogliových buniek. Finančný dar bol použitý na ubytovanie a
cestovné.
3 000,00 € Študentka Anna absolvuje študijný pobyt na Tel Aviv University,
Sackler Faculty of Medicine, School of Public Health v Izraeli.
Nadväzuje na svoju dizertačnú prácu s témou – Krízové plánovanie
a pripravenosť vybraných subjektov zdravotníctva (ZZS a
nemocnice) na nehody s hromadným postihnutím osôb (NHPO) vo
vybraných krajinách EU (porovnávam SR a ČR). Počas štúdia chce
definovať krízové plánovanie, explicitne traumaplány, plán
krízového riadenia, právne predpisy, štruktúru a organizáciu
riadenia, financovanie, materiálno-technické vybavenie, vplyv
nových podmienok. Študentka chce vytvoriť teoretický model
krízového plánovania a chce sa zamerať na krízovú pripravenosť a
aplikáciu plánov do praxe. V rámci výskumu by chcela zistiť status
quo, korelovať SR/ČR, aplikovať svoje skúsenosti a vedomosti a na
základe zistení v diskusii prísť s návrhmi pre zlepšenie, prípadne
modelovať vhodné cvičenie pre overenie pripravenosti.
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5

Daniel S.

McGill University
Medical Elective

Hronské
Kosihy

Nitriansky

Kanada

McGill
University

Faculty of
Medicine

6

Silvia S.

Stáž na oddelení
biomateriálov a
tkanivového
inžinierstva

Bratislava

Bratislavský

ČR

AV ČR,
Fyziologický
ústav,
oddelenie
biomateriálov a
tkanivového
inžinierstva

Biomateriály
a tkanivové
inžinierstvo

7

Elena Š.

UX/UI design
Bootcamp

Bohunice

Trenčiansky

Spojené štáty UX/UI design Ironhack
americké
bootcamp

8

Nikola H.

Letná odborná stáž Bojnice

Trenčiansky

Panama

Prílohy

The faculty
of medicine,
Universidad
de Panama

950,00 € Študent medicíny Daniel absolvuje stáž na McGill University v
Kanade. Clinical Elective je skvelou príležitosťou pre študentov
lekárskych fakúlt v posledných ročníkoch štúdia, ako získať klinické
skúsenosti, ktoré im nie sú ponúknuté v rámci výuky na domácej
škole. Jedná sa o klinický tréning vo vybranom špecializačnom
odbore pod dozorom certifikovaného lekára. Cieľom projektu je
získanie dôležitých poznatkov v odbore neurológia, zoznámenie sa
so všetkými aspektmi neurologických a psychiatrických ochorení a
ich možný management. Taktiež zoznámenie sa so zahraničným
systémom zdravotníctva a nadväzovanie budúcich kontaktov.
2 500,00 € Študentka Silvia absolvovala stáž na AV ČR, Fyziologickom ústave,
oddelení biomateriálov a tkanivového inžinierstva. Hlavnou témou
projektu, na ktorom sa študentka zúčastní v rámci stáže, je
nanocelulóza vo funkcii podpornej štruktúry pre cell a drug
delivery do kožných rán. Na oddelení sa intenzívne venovala
testovaniu bakteriálnej nanocelulózy a jej modifikáciám. Skúmala
biokompatibilitu, adhéziu, rast, morfológiu a metabolickú aktivitu
predovšetkým na NHDF (fibroblastov) a HaCaT (keratinocytov)
vysadených na testovaný materiál, keďže projekt sa sústreďuje na
kožné tkanivové inžinierstvo a potencionálne využitie
nanocelulózy v kožných konštruktoch, hojení rán, prípadne
drug/cell delivery. Bakteriálna nanocelulóza sa prejavila ako
netoxická pre spomínané bunky, pričom jej modifikácie preukázali,
že intenzívnejšie podporovali adhéziu, rast, fyziologickú
morfológiu a metabolickú aktivitu. Finančný dar bol použitý na
ubytovanie a cestovné.
2 000,00 € Študentka Elena absolvuje štúdium na UX/UI design bootcamp v
USA. Kurz pripraví účastníkov na prácu dizajnéra UX
(používateľského zážitku)/UI (používateľských rozhraní). Naučí
dizajn zameraný na používateľa pomocou procesu Design Thinking
a overí študentove nápady prostredníctvom prieskumu
používateľov, prototypovania, testovania používateľov a
heuristického hodnotenia. Každý účastník kurz ukončí s
vypracovaným portfóliom.
815,00 € Študentka všeobecného lekárstva si vyskúša prax v zahraničnej
nemocnici po dobu jedného mesiaca s účasťou na rôznych
oddeleniach, čo jej pomôže sa rozhodnúť o nasledujúcom
smerovaní. Absolvuje letnú odbornú stáž na The faculty of
medicine, Universidad de Panama. Hlavným cieľom odbornej stáže
je načerpať čo najviac praktických aj teoretických vedomostí, získať

The
International
Federation of
Medical
Students’
Associations
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9

Jakub T.

Klinická stáž na
oddelení
gastroenterológie,
Guy’s and St.
Thomas’ hospital,
Londýn

10

Ida R.

Farebná analógová Rohovce
fotografia 20.
storočia na území
dnešného
Slovenska a s
okolitými
krajinami:
identifikácia a
konzervovanie

Prílohy

Prešov

Prešovský

Veľká
Británia

Guy’s and St.
Thomas’
hospital

NHS
foundation

Trnavský

Maďarsko

Maďarské
národné
múzeum v
Budapešti

Historická
fotogaléria

nové skúsenosti z nemocničného prostredia a porovnať metodiky
využívané na Slovensku s praktikami fungujúcimi v Paname.
Taktiež spoznať množstvo zahraničných študentov z celého sveta,
miestnu kultúru a krásy krajiny. Nadobudnuté vedomosti a
skúsenosti budú mať pre študentku veľký význam nielen počas
nasledujúceho štúdia, ale aj vo výkone svojej budúcej kariéry.
1 000,00 € Študent Jakub absolvoval klinickú stáž na oddelení
gastroenterológie v Guy’s and St. Thomas’ hospital v Londýne. Stáž
bola venovaná praktickej výuke a kontaktu s pacientom na lôžku
alebo na operačnej sále. Celková realizácia projektu bola o čosi
sťaženejšia vzhľadom na celosvetovú epidemiologickú situáciu, no
všetko sa napokon zvládlo v bezpečí pacientov, študentov aj
lekárov. Samotná prax naplnila jeho očakávania a obohatila
študijný aj budúci pracovný život. V budúcnosti by sa chcel naďalej
venovať odboru gastroenterológie, no rád by sa zameral na
pediatrickú sféru. Vrodené vývojové vady a detské choroby sú
pestrejšie ako choroby „GIT“ v dospelosti. Nemocnica Guy’s and
St. Thomas’ hospital mu poskytla taktiež možnosť zapojiť sa do
činnosti oddelenia pediatrickej gastroenterológie. Finančný dar bol
použitý na ubytovanie, poistenie a cestovné.
1 500,00 € Študentka Ida absolvovala výskumný pobyt v Budapešti. Projekt:
„Farebná analógová fotografia 20. storočia na území dnešného
Slovenska a okolitými krajinami: identifikácia a konzervovanie“
mal kladný vplyv na doterajšie štúdium študentky a výskum
ohľadom farebných analógových fotografií 20. storočia. Realizácia
projektu bola veľmi potlačená nečakanou situáciou spojenou s
Covid-19, čo značne ovplyvnil celý priebeh. Z toho dôvodu sa
nepodarilo projekt definitívne dokončiť. Počas návštev mala
možnosť sa venovať fotografickej zbierke Maďarského národného
Múzea a prehĺbila spoluprácu s odborníkmi. Hlbší technologický
prieskum však z dôvodu situácie nebolo možné ukončiť. Plánuje na
danom projekte pokračovať, ak sa situácia vylepší. Napriek tomu
projekt Ida považuje za veľmi prínosný a teší sa na ukončenie a
prehĺbenie sa v problematike.
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Príloha č. 3: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality
Č.

Predkladateľ

Projekt

Účel podpory

1

Obec Plavecký
Peter

Street workoutový park

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

4 500,00 € Trnavský

V obci Plavecký Peter bol v rámci projektu vybudovaný street workoutový park. Jeho
umiestnením vo verejnom priestranstve pri ihrisku sa rozšírila nielen športová
infraštruktúra obce, ale aj možnosti stretávania sa jej obyvateľov a návštevníkov.
Cieľom projektu bolo zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov, vytiahnuť mládež z
pohodlia domovov a poskytnúť návštevníkom parku možnosti trávenia voľného času
na čerstvom vzduchu. Park pritiahol aj tých, ktorí sa doposiaľ športu aktívne
nevenovali. Vďaka jednotlivým cvičebným nástrojom si užívatelia zlepšia
koordináciu, zdatnosť, získajú stabilitu a naučia sa ovládať svoje telo. Finančný dar
bol použitý na nákup workoutových prvkov.

2

Obec Mojmírovce

Modernizácia sály Kultúrneho
domu v Mojmírovciach

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

4 000,00 € Nitriansky

3

Obec Budkovce

Dôstojné pietne miesto

ochrana a tvorba
životného
prostredia

4 000,00 € Košický

Cieľom projektu obce Mojmírovce bola modernizácia zastaralého inventáru
kultúrneho domu. Vďaka výmene opotrebovaného vybavenia, ako sú stoly a stoličky,
môže obec do budúcna poskytnúť návštevníkom kvalitnejšie podmienky počas
realizácie kultúrno-spoločenských podujatí. Zlepšila sa nielen atmosféra daného
miesta, ale vďaka tomu bude možné aktívnejšie propagovať lokálne tradície a šíriť
osvetu medzi všetkými generáciami. Finančné prostriedky boli využité na nákup
interiérového vybavenia.
Cieľom projektu obce Budkovce Dôstojné pietne miesto bolo zlepšiť kvalitu života
občanov a návštevníkov cintorína, či už pri pohreboch, alebo návštevách počas roka.
Prekrytím priestoru pred Domom smútku sa zvýšili kapacitné priestory pri pietnych
obradoch a prístrešok zároveň poskytol ochranu účastníkom pred nepriazňou
počasia. Daný prístrešok bude slúžiť v každom ročnom období a umožní účasť na
pietnych obradoch s využitím sociálnych odstupov v prípade ďalších opatrení RÚVZ
v súvislosti s Covid-19. Zároveň sa tým chráni aj fasáda a hlavný vstup do Domu
smútku. Finančný dar bol použitý na rezivo, krytinu, montáž a ukotvovacie prvky.

4

Farnosť Ľubiša

Fasáda kultúrnej pamiatky Kostol sv. Michala

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

6 000,00 € Prešovský

Prílohy

Podporená suma

Kraj

Záverečná správa

Hlavným cieľom projektu farnosti v obci Ľubiša bola realizácia fasádnych prác,
konkrétne rekonštrukcia vonkajšej fasády kostola. Zrealizovali sa vonkajšie sanačné
omietky stien, sušiace omietky na báze románskeho vápna, štukové omietky a
fasádne nátery. Týmto prácam predchádzalo očistenie plôch tlakovou vodou,
odstránili sa staré nátery, realizovali sa konštrukčné a búracie práce. Do jednotlivých
prác sa zapájali aj obyvatelia obce. Negatívnym faktorom bolo počasie, ktoré
spomaľovalo priebeh prác. Finančný dar bol použitý na nákup sušiacej omietky na
báze románskeho vápna.
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5

Obec Budince

Protipovodňové opatrenie

ochrana a tvorba
životného
prostredia

3 000,00 € Košický

Obec Budince v minulosti častokrát ohrozili záplavy. Zámerom projektu bolo
zabezpečiť ochranu obecného majetku a pomôcť obyvateľom obce v prípade
povodňovej situácie v budúcnosti. Vyčistilo sa staré koryto a osadili sa nové mostíky,
čím sa zabezpečilo bezpečné odkanalizovanie dažďových vôd v prípade záplav.
Financie boli využité na realizáciu prác spojených s čistením koryta, odstraňovaním
starých a osádzaním nových mostíkov.

6

Obec Čičarovce

Rekonštrukcia a obnova
kancelárií obecného úradu

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

4 000,00 € Košický

7

Obec Kochanovce

Rekonštrukcia posilňovne

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

6 000,00 € Prešovský

8

Gréckokatolícka
cirkev Šamudovce

Reštaurovanie architektúry ,
zachovanie
polychromovaných rezieb a ikon kultúrnych
– obrazov radu sviatkov a
hodnôt
Poslednej večere

Cieľom projektu bolo zabezpečiť lepšie podmienky pracovníčkam úradu na
vykonávanie ich každodennej pracovnej činnosti. Každá z nich má svoju osobitnú
agendu, avšak predošlé stiesnené priestory boli pre jej napĺňanie nevyhovujúce.
Pracovníčky sú počas svojej práce v úradnom styku s občanmi, na čo potrebujú mať
vytvorené vhodné pracovné podmienky, a to aj v zmysle zákona. V rámci projektu
boli preto realizované rekonštrukčné práce, vďaka ktorým sú zabezpečené lepšie
podmienky pre prácu na úrade a reprezentatívnejšie priestory pre prijímanie
pracovných návštev či realizáciu rokovaní. Finančné prostriedky boli použité na
nevyhnutný materiál a rekonštrukčné práce.
Zámerom obce Kochanovce je zabezpečovať všestranné podmienky pre fungovanie
športu v obci a podporovať aktívny záujem mládeže o športové vyžitie. V rámci
projektu realizovali rekonštrukciu posilňovne, ktorá tak doplní futbalové,
multifunkčné a detské ihrisko nachádzajúce sa v obci. Posilňovňa poskytuje
celoročné športové vyžitie pre všetky vekové kategórie a zlepšuje tak podmienky
športovania v obci. V rámci rekonštrukčných prác sa opravila podlaha, steny, strop,
elektroinštalácia a vymenili sa dvere. Finančné prostriedky boli využité na nákup
nevyhnutného materiálu a zabezpečenie rekonštrukčných prác.
Dominantnou časťou chrámu v obci Šamudovce je ikonostas, drevená, ikonami
vykladaná stena. Architektúra a maľby jednotlivých ikon boli poškodené celkovým
schátraním a napadnutím drevokazným hmyzom. V rámci projektu, ktorý
nadväzoval na reštauračné práce začaté v predošlom roku, sa maľby a drevorezby
očistili, petrifikovali a zlátili, čím boli vrátené do pôvodného stavu. Podarilo sa tak
zachovať kultúrne a duchovné dedičstvo nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie jednotlivých fáz reštauračných
prác.

Prílohy

5 000,00 € Košický
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9

Obec Koškovce

Výstavba a rekonštrukcia
miestnej komunikácie a
verejného osvetlenia k
cintorínu, úprava verejného
priestranstva pri
rímskokatolíckom kostole

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Prešovský

Obec Koškovce v rámci svojho projektu revitalizácie verejných priestranstiev
nadviazala na predošlé aktivity spojené s vytvorením oddychovej zóny a výsadby
zelene pri miestnom kostole. Cieľom projektu bola rekonštrukcia komunikácie a jej
osvetlenie, vďaka čomu sa skrášlilo prostredie a zlepšil sa prístup od Domu smútku
k cintorínu. Zámer rekonštrukcie cesty sa však pre aktuálnu situáciu nepodarilo
naplniť. Okrem toho bolo upravené oplotenie okolo oddychovej zóny, čím sa
zabezpečila bezpečnosť detí, ktoré tam trávia svoj voľný čas. Finančné prostriedky
boli využité na nákup osvetlenia.

10

Obec Ivanka pri
Nitre

Návrat života do obecného
parku

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

6 000,00 € Nitriansky

11

Obec Sliepkovce

Materiálno-technické vybavenie zachovanie
kuchyne kultúrneho domu
kultúrnych
hodnôt

4 000,00 € Košický

Projekt bol zameraný na obnovu a sprístupnenie ihriska v obecnom parku, čím sa
vytvoril priestor pre relax a trávenie voľného času pre všetky generácie. Pôvodné
zničené necertifikované hracie prvky boli nahradené novými, ktoré spĺňajú
bezpečnostné parametre a motivujú deti k pohybovým a športovým aktivitám.
Finančné prostriedky boli využité na nákup hracích prvkov a dopadovej plochy.
Kultúrny dom v obci Sliepkovce slúži na organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí obce a akcií obyvateľov ako svadby, kary, plesy či jubilejné oslavy.
Materiálno-technické vybavenie jeho kuchyne však už bolo z bezpečnostných
dôvodov v nevyhovujúcom stave. Realizovaný projekt sa preto zameral na obnovu
potrebného vybavenia, čím sa zvýšila bezpečnosť pri poskytovaní služieb. Finančný
dar bol využitý na nákup kombinovaného priemyselného sporáka.

12

Obec Ptičie

Vybudovanie nových hrobových
miest a oprava schodiska k
Domu smútku na cintoríne

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

6 000,00 € Prešovský

Cintorín v obci Ptičie spolu s Domom smútku, ktorý sa nachádza v jeho priestoroch,
patrí medzi navštevované miesta nielen obyvateľmi obce, ale aj ďalšími príbuznými
zosnulých. Zámerom projektu obce bola oprava schodov k Domu smútku a
dobudovanie nových hrobových miest. Vďaka naplneniu projektu sa zabezpečila
väčšia bezpečnosť a zároveň sa skrášlil a zveľadil verejný priestor. Finančný dar bol
použitý na nákup materiálu a nevyhnutné stavebné práce.

13

Obec Ľubiša

Vybudovanie viacgeneračného
ihriska v obci Ľubiša

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

6 000,00 € Prešovský

V obci Ľubiša pribúda počet mladých rodín s deťmi, avšak v obci sa nenachádzal
priestor na voľnočasové športové a pohybové aktivity. V rámci projektu preto obec
revitalizovala priestor bývalého školského areálu. Vytvorilo sa viacgeneračné ihrisko
zahrňujúce street workoutové prvky a fit park, ktoré neposlúžia len deťom a mládeži,
ale aj aktívnym seniorom. Podarilo sa tak zlepšiť podmienky pre rozvoj pohybových
aktivít v obci. Finančný dar bol použitý na fit stroje, workoutové zostavy a menšie
lezecké prvky pre deti.

Prílohy
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14

Obec Šamudovce

Oprava fasády obecnej
nebytovej budovy s. č. 100 –
Gazdovský dom

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

8 000,00 € Košický

15

Obec Žbince

Rekonštrukcia sály kultúrneho
domu v obci Žbince

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

4 000,00 € Košický

16

Obec Lastomír

Vybavenie zrekonštruovaných
priestorov klubu dôchodcov –
centrum voľného času

podpora a
ochrana zdravia

4 000,00 € Košický

Zámerom projektu obce Lastomír bolo vybavenie zrekonštruovaných priestorov
klubu Jednoty dôchodcov – centra voľného času. V rámci projektu bola v budove
zriadená aj knižnica pre obyvateľov obce a archív Obecného úradu. Vytvoril sa tak
príjemný priestor pre posedenie a spoločné stretávanie sa. Finančný dar bol využitý
na nákup a montáž skriniek, komody a stola.

17

Obec Chlmec

GRIL ZÓNA CHLMEC

ochrana a tvorba
životného
prostredia

10 000,00 € Prešovský

18

Obec Dedačov

Rekonštrukcia odvodňovacích
rigolov v obci Dedačov

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Prešovský

Projekt bol zameraný na zabezpečenie vybavenia novej oddychovej zóny v obci
Chlmec. Na nevyužitom priestore pri multifunkčnom ihrisku bola v rámci projektu
vybudovaná grill zóna s posedením, ktorá slúži na organizovanie rôznych
spoločenských akcií či firemných seminárov. Na stavebných prácach a terénnych
úpravách sa podieľali aj samotní obyvatelia obce. Finančný dar bol využitý na nákup
altánku, lavíc a kozuba, zabezpečenie terénnych úprav a oplotenia.
Cieľom projektu bolo vyriešiť odvod dažďovej vody v obci Dedačov, kde intenzívne
zrážky spôsobujú zaplavovanie miestnych komunikácií, záhrad občanov či
podmáčanie domov. Opravou dláždeného odvodňovacieho kanála obec prispela k
prevencii pred znehodnocovaním obydlí a vytváraním nezdravého životného
prostredia spôsobeného vlhkosťou. Okrem samotného sfunkčnenia sa pridalo aj na
estetickej hodnote kanála. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie nevyhnutných
stavebných prác.

Prílohy

Seniori z obce Šamudovce v spolupráci s obcou a Jednotou dôchodcov plánujú v
budove v majetku obce zriadenie ,,Gazdovského domu“ v duchu ľudových tradícií.
Jeho priestory budú slúžiť na rôzne spoločenské stretnutia a aktivity propagujúce
ľudové remeslá. Budova v súčasnosti prechádza rekonštrukciou. V rámci
realizovaného projektu bola opravená fasáda budovy, vymenené odkvapové žľaby,
okná, parapety a dvere. Finančné prostriedky boli využité na nákup potrebného
materiálu a zabezpečenie stavebných prác.
Obec Žbince v rámci projektu nadviazala na rekonštrukciu miestneho Kultúrneho
domu, čím chcela skvalitniť jeho hygienické a technické štandardy a prispieť tak k
zlepšeniu poskytovaných služieb občanom a návštevníkom. Priebeh realizačných
prác však ovplyvnila pandémia koronavírusu a pre meškajúcu rekonštrukciu
elektrických rozvodov tak nemohli byť realizované stavebné časti rekonštrukcie
a položená nová podlaha v plánovanom časovom harmonograme. Finančný dar bol
použitý na keramické dlaždice na podlahu v sále Kultúrneho domu.

17

19

Obec Petrovce nad Realizácia systému smerových
Laborcom
informačných tabúľ v obci
Petrovce nad Laborcom

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Košický

Zámerom projektu obce Petrovce nad Laborcom bolo osadenie smerových
informačných tabúľ. Ich absencia spôsobovala problémy v orientácii najmä
návštevníkom či cykloturistom prechádzajúcim obcou. Vďaka projektu sa tak zlepšila
ich orientácia pri hľadaní dôležitých inštitúcií v obci a navštevovaných lokalít.
Finančný dar bol využitý na zabezpečenie prác spojených s osadením stĺpikov a
montážou smerových tabúľ.

20

Obec Staré

Vybudovanie hygienických
zariadení v priestoroch kaštieľa

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

6 000,00 € Košický

Renesančný kaštieľ v obci Staré doposiaľ nedisponoval hygienickým zariadením. S
cieľom zlepšiť životné a voľnočasové vyžitie obyvateľov a zvýšiť návštevnosť kaštieľa
v ňom obec v rámci projektu hygienické zariadenie vybudovala. Vďaka tomu môže
byť kaštieľ využívaný na organizáciu rôznorodých kultúrno-spoločenských podujatí.
Finančný dar bol využitý na stavebné úpravy súvisiace s výstavbou dámskeho
hygienického zariadenia. Obec bude pokračovať v rekonštrukcii s cieľom
dobudovania pánskej časti.

21

Obec Hankovce

Obnova verejných priestranstiev ochrana a tvorba
pred požiarnou zbrojnicou
životného
prostredia

6 000,00 € Prešovský

Zámerom obce Hankovce bolo zveľadenie prostredia pred požiarnou zbrojnicou. V
rámci projektu sa podarilo vybudovať chodníky k požiarnej zbrojnici nachádzajúcej
sa v areáli Obecného úradu a upraviť okolitý verejný priestor. Položila sa zámková
dlažba, vysadila sa zeleň a okrasné kríky a stromy. Finančné prostriedky boli využité
na zakúpenie dlažby, zabezpečenie jej kladenia a ďalšieho potrebného stavebného
materiálu.

22

Obec Pozdišovce

Rekonštrukcia kuchyne
kultúrneho domu

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

8 000,00 € Košický

Cieľom projektu obce Pozdišovce bolo zvýšenie využitia kapacity miestneho
Kultúrneho domu, ktorý je pomerne často využívaný jej obyvateľmi. Pôvodný
inventár kuchyne nepostačoval na prípravu jedál pri rôznych organizovaných
podujatiach. V rámci projektu sa realizovala výmena starých spotrebičov ako
elektrická rúra a plynové sporáky za nové. Finančný dar bol využitý na nákup
gastrozariadení, obkladu a dlažby a zabezpečenie nevyhnutných stavebných prác.

23

Obec Jabloň

Amfiteáter pri viacúčelovom
ihrisku

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

6 000,00 € Prešovský

Obec Jabloň sa v rámci podporeného projektu zamerala na vybudovanie amfiteátra
pri viacúčelovom ihrisku. Jeho nevyhovujúci stav už nenapĺňal funkčné požiadavky
pre realizáciu podujatí. Vďaka vybudovaniu nového amfiteátra sa vytvoril moderný
priestor a zlepšili sa podmienky pre kultúrne a spoločenské vyžitie v obci. Finančné
prostriedky boli využité na materiál a stavebné práce.

24

Obec Zbudské
Dlhé

Obnova zariadenia kultúrneho
domu

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

3 976,00 € Prešovský

Zámerom projektu obce Zbudské Dlhé bola obnova pôvodného sedenia a stolovania,
ako aj príslušenstva kuchynky miestneho Kultúrneho domu, ktoré bolo
nedostatočné a v nevyhovujúcom stave. Podarilo sa tak prispieť nielen k
zmodernizovaniu a skvalitneniu realizovaných podujatí, ale aj k estetizácii priestorov
Kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na nákup banketových stolov, stoličiek
a vybavenia do kuchynky.

Prílohy

18

25

Obec Veľopolie

Úprava verejného priestranstva
pred obecným úradom a
kultúrnym domom

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

2 000,00 € Prešovský

Zámerom projektu obce Veľopolie bola úprava verejného priestranstva pred
budovou Obecného úradu a miestneho Kultúrneho domu. Vďaka rekonštrukcii
poškodených múrikov a lavičiek došlo nielen k zlepšeniu estetického vzhľadu daného
priestoru, ale aj prístupu. V rámci úprav sa vybudoval prístupový chodník pre lepšiu
dostupnosť, opravili sa obvodové múriky s lavičkami, upravila sa svahovitosť terénu
a vysadila vhodná zeleň. Finančný dar bol využitý na zabezpečenie nevyhnutných
rekonštrukčných prác, materiálu a zelene.

26

Obec Udavské

Revitalizácia verejných
priestorov s významom pre
miestnu komunitu – osadenie
outdoorových prvkov na
obecnom priestranstve, úprava
terénu

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Prešovský

Pôvodný projekt obce Udavské zameraný na realizáciu folklórneho festivalu bol z
dôvodu zhoršujúcich sa epidemiologických podmienok pozmenený na revitalizáciu
verejných priestorov. Vďaka schválenej zmene využitia finančných prostriedkov sa
podarilo osadiť outdoorové cvičebné prvky a upraviť okolitý terén, čím obec prispela
k skvalitneniu voľnočasového vyžitia obyvateľov, zvýšeniu záujmu o pohybové a
športové aktivity a tým aj zlepšovaniu zdravia. Finančný dar bol využitý na nákup a
osadenie outdoorových prvkov.

27

Obec Kapušianske
Kľačany

Rekonštrukcia spoločenskej
miestnosti

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

2 920,00 € Košický

Cieľom projektu bola rekonštrukcia spoločenskej miestnosti, ktorá sa nachádza v
budove Obecného úradu. Z dôvodu opotrebovanosti podlahy bola realizovaná
výmena za protišmykovú keramickú dlažbu. Vďaka tomu môže obec zabezpečiť
kvalitnejšie a vhodnejšie podmienky pri realizácii spoločenských akcií, zábav,
divadelných predstavení a ďalších podujatí. Finančný dar bol využitý na nákup
dlažby, potrebného materiálu a zabezpečenie stavebných prác.

28

Obec Drahňov

Vybudovanie spevnenej plochy
pre budúce detské ihrisko

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

4 000,00 € Košický

Obec Drahňov nadviazala na aktivity zveľaďujúce jej verejné priestranstvo. K
posedeniu, ohnisku a cvičebným prvkom sa v rámci podporeného projektu podarilo
vybudovať spevnenú plochu, ktorá slúži ako základ pre vystavanie detského ihriska.
To bude slúžiť všetkým obyvateľom obce vrátane rodín z marginalizovanej rómskej
časti obce. Finančný dar bol využitý na materiál a prácu spojenú s vybudovaním
spevnenej plochy.

29

Obec Oreské

Municipality 2020

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

8 000,00 € Košický

Zámerom projektu bola modernizácia a zveľadenie spoločenskej miestnosti
Kultúrneho domu s kuchyňou, ktorá je aktívne využívaná obyvateľmi obce Oreské
pri rôznych podujatiach, ako jubileá, svadby, krstiny či kary. Spoločenská miestnosť
už nenapĺňala súčasné požiadavky, vybavenie bolo nedostačujúce a opotrebované.
Finančné prostriedky boli využité na nákup nového zariadenia do sály, ako sú
banketové stoly a stoličky a vybavenie do kuchyne.

Prílohy
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30

Obec Ruská

Zveľaďovanie verejných
priestranstiev

ochrana a tvorba
životného
prostredia

4 000,00 € Košický

Predmetom projektu obce Ruská bola revitalizácia a zveľadenie verejného
priestranstva vybudovaním drevených altánkov pre jej obyvateľov. Tie dotvorili
nedávno vybudované tenisové ihrisko, vďaka čomu sa rozšírili možnosti využívania
tohto priestoru a príležitosti stretávania sa všetkých vekových kategórií. Pri uvedení
altánkov do užívania obec realizovala tenisový turnaj. Finančný dar bol použitý na
nákup materiálu na altánky a betónovanie podkladu.

31

Rímskokatolícka
farnosť Svätého
Kríža Snina

Obnovené detské ihrisko pre
radostné hranie

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

5 000,00 € Prešovský

32

Obec Malé
Raškovce

Folklórny festival „Dni Petra
Tašnádiho“

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

3 000,00 € Košický

33

Obec Výrava

Dokončenie výstavby mostu cez
potok Výrava

ochrana a tvorba
životného
prostredia

8 000,00 € Prešovský

V snahe podnietiť zmysluplné trávenie voľného času a rozvoj sociálnych vzťahov detí
realizovala Rímskokatolícka farnosť Svätého kríža v Snine projekt zameraný na
obnovu detského ihriska. Cieľom bolo vytvorenie kvalitných podmienok pre aktívny
pohyb detí na čerstvom vzduchu a zvýšenie bezpečnosti detského hrania. Na
obnovenom detskom ihrisku s bezpečnými spevnenými plochami bude možné
okrem iného vytvárať dopravné situácie pre rozvíjanie detskej pohotovosti, odvahy
a pozornosti. Finančný dar bol použitý na nákup asfaltového betónu a spojovacieho
asfaltového postreku.
Z dôvodu nebezpečenstva šírenia COVID-19 hlavne v Michalovskom okrese, v
ktorom sa obec malé Raškovce nachádzala v čase realizácie projektu, obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení usporiadania folklórneho festivalu a na základe
zmeny účelu obec využila financie na dokončenie rekonštrukcie chodníkov v obci,
ktoré v tom čase realizovala. Projekt bol realizovaný dodávateľským spôsobom.
Výstupom je hotový chodník celkovej dĺžky 270 m. Finančný dar bol použitý na
čistenie priekop, prípravu podkladu, spevnenie krajníc, betónovanie a debnenie
stien.
Obec Výrava v rámci realizovaného projektu ukončila prebiehajúcu výstavbu mosta
cez miestnu rieku. Táto výstavba vyriešila prístup občanom žijúcim za vodným
tokom, ktorí sa doposiaľ dostali k rodine len na pešo cez drevenú lávku, čím sa
zlepšilo ich každodenné fungovanie. Finančný dar bol využitý na potrebný materiál
a stavebné práce.

34

Obec Oreské

Municipality 2020

ochrana a tvorba
životného
prostredia

5 652,00 € Košický

Prílohy

Obec Oreské v rámci podporeného projektu realizovala výstavbu náučného
chodníka, čím prispela k rozvoju regionálneho turizmu a rozšíreniu možností
aktívneho trávenia voľného času jej obyvateľov a návštevníkov. Vďaka vykonaným
terénnym úpravám a spevneniu je chodník možné využívať celoročne. Taktiež boli
osadené smerové turistické tabule, zastavenia krížovej cesty a pre deti boli
umiestnené hracie prvky. Finančné prostriedky boli využité na potrebný stavebný
materiál, náučné tabule, krížovú cestu a hracie prvky.
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35

Mesto Michalovce

Dobudovanie detského ihriska
na Štefánikovej ulici

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

36

Obec Svetlice

Rekonštrukcia autobusových
zastávok v obci

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Prešovský

Vďaka realizovanému projektu sa v obci Svetlice podarilo vymeniť staré plechové
autobusové zastávky. Zámerom bolo poskytnúť občanom a návštevníkom bezpečie,
lepšiu ochranu pred nepriaznivým počasím a rovnako tak skrášliť celkový vzhľad
obce. Finančný dar bol využitý na nákup zámkovej dlažby a na výrobu, dodávku a
montáž autobusových zastávok.

37

Obec Suché

Oprava kultúrneho domu –
výmena okien a dverí

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

5 952,00 € Košice

Zámerom podporeného projektu obce Suché bola výmena okien a vchodových dverí
na miestnom Kultúrnom dome. Tie pôvodné boli vo veľkej miere poškodené a tak
nenapĺňali svoju funkciu. Obec plánuje naďalej pokračovať v ďalších
rekonštrukčných prácach. Finančný dar bol využitý na nákup okien, dverí a montážne
práce.

38

Obec Lakšárska
Nová Ves

Škola je kultúrnym centrom
obce

podpora
vzdelávania

8 000,00 € Trnavský

39

Obec Kamienka

Podpora športových aktivít
mládeže v obci Kamienka
zakúpením a osadením
exteriérového stolnotenisového
stola

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

2 000,00 € Prešovský

40

Obec Rokytov pri
Humennom

Rozvoj, podpora a zveľaďovanie
obcí, miest a regiónu

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

4 000,00 € Prešovský

Zámerom projektu obce Lakšárska Nová Ves bolo zveľadenie miestnej základnej
školy, ktorá je využívaná ako reprezentačné miesto pri regionálnych aktivitách obce
a predstavuje aj stredisko kultúry na miestnej úrovni. Rekonštrukciou sa zlepšil
nielen jej vzhľad, ale aj energetická náročnosť budovy. Finančné prostriedky boli
využité na nákup plastových okien a stavebné práce v interiéri a exteriéri školy.
V obci Kamienka sú v súčasnosti aktívne tri družstvá stolných tenistov. Keďže ide o
jediný organizovaný šport v obci, obecná samospráva sa snaží podporovať aktivity
vedúce k jeho ďalšiemu rozvoju. V rámci projektu bol zakúpený a nainštalovaný
vonkajší stolnotenisový stôl a upravená plocha okolitého verejného priestranstva.
Finančné prostriedky boli využité na nákup stolnotenisového stola, zámkovej dlažby,
obrubníkov a zabezpečenie potrebných prác.
Cieľom projektu obce Rokytov pri Humennom bolo poskytnúť deťom možnosti
aktívneho využívania voľného času. V rámci novovybudovaného detského ihriska
boli osadené hracie prvky, ktoré budú deťom slúžiť na cvičenie aj hranie. Finančný
dar bol použitý na kúpu a montáž hracích prvkov.

Prílohy

10 000,00 € Košický

Cieľom projektu mesta Michalovce bolo vytvorenie príťažlivejšieho prostredia hracej
plochy a verejných priestorov na miestnom sídlisku. K detskému ihrisku pribudli
workoutové prvky, vďaka ktorým sa vytvoril bezpečný priestor poskytujúci
príležitosti na stretávanie sa, oddych a podporu pohybových aktivít všetkých
vekových kategórií. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie osadenia
workoutových prvkov a dopadovej plochy.
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41

Gréckokatolícka
cirkev, farnosť
Svetlice

Záchrana národnej kultúrnej
zachovanie
pamiatky – odvodnenie chrámu kultúrnych
vo Výrave
hodnôt

5 000,00 € Prešovský

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1863 a dnes je
národnou kultúrnou pamiatkou. V rámci projektu bola realizovaná nevyhnutná
obnova muriva, ktoré bolo zničené vlhkosťou, a rovnako sa vymenila poškodená
podlaha. Obnova interiéru prispela k zachovaniu najstaršej budovy obce Výrava pre
ďalšie generácie. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie nevyhnutných
rekonštrukčných prác a materiálu.

42

Obec Vojany

Úprava priestoru pri obecnom
úrade

ochrana a tvorba
životného
prostredia

4 000,00 € Košický

Predmetom projektu obce Vojany bola úprava terénu pri obecnom úrade výsadbou
zelene a zatrávnením. Cieľom bolo vytvorenie reprezentatívneho verejného
priestoru bez výtlkov, so zeleňou a trvalkovým záhonom, ktorého užívateľom je
široká verejnosť. Finančný dar bol využitý na zabezpečenie potrebných stavebných
prác.

43

Obec Nacina Ves

Obnova parkoviska Zdravotné
stredisko

ochrana a tvorba
životného
prostredia

6 000,00 € Košický

Obec Nacina Ves zabezpečuje zdravotnú službu pre deti, aby tak rodiny nemuseli
cestovať za lekárom do okolitých miest. Realizovaný projekt mal za cieľ zlepšiť
prístup k službám detských lekárok, ktoré sú obyvateľmi veľmi využívané. Podarilo
sa obnoviť parkovisko pred zdravotným strediskom, ktoré bolo v nevyhovujúcom
stave, upravil sa verejný priestor a bola osadená lavička. Finančný dar bol využitý na
stavebné práce.

44

Obec Krišovská
Liesková

Obnova miestneho parku

ochrana a tvorba
životného
prostredia

4 000,00 € Košický

Oplotenie miestneho parku v obci Krišovská Liesková bolo v nevyhovujúcom stave.
Vďaka podporenému projektu sa obci podarilo opraviť jeho základy, obnoviť celkové
oplotenie parku a tým vytvoriť bezpečnejšie a estetickejšie miesto. Obec plánuje do
budúcna vybudovať v parku detské ihrisko. Finančný dar bol využitý na potrebný
materiál a stavebné práce.

45

Obec Hažín nad
Cirochou

Vybavenie nového kultúrneho
domu a domu nádeje
ozvučením a zakúpenie
domčeka a preliezačky pre deti

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

6 000,00 € Prešovský

Sálu Kultúrneho domu v obci Hažín nad Cirochou kolaudovali v roku 2018. V rámci
projektu sa obec zamerala na dokúpenie ozvučenia, lavičiek, košov a detských
hracích prvkov, ktoré skvalitnili realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a priniesli
obyvateľom ďalšie možnosti kvalitne tráveného voľného času. Ozvučenie bolo
zakúpené aj do miestneho Domu nádeje, ktoré sa využíva pri pohrebných obradoch.
Finančný dar bol využitý na zakúpenie ozvučenia, lavičiek, košov, hracích prvkov a
stojana na bicykle.

Prílohy
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46

Obec Zbojné

Materiálno-technické vybavenie zachovanie
Kultúrno-spoločenského
kultúrnych
strediska Zbojné
hodnôt

6 000,00 € Prešovský

Obec Zbojné sa v rámci projektu zamerala na vybavenie kuchyne a spoločenskej
miestnosti kultúrno-spoločenského strediska, ktoré slúži na organizovanie rôznych
podujatí a stretávanie sa všetkých vekových skupín obyvateľov. Zakúpením
vybavenia obec prispela k zvýšeniu využívania jeho priestorov, skvalitneniu
poskytovaných služieb a zlepšeniu kultúrno-spoločenského vyžitia v obci. Finančný
dar bol využitý na nákup jedálenských stolov, stoličiek a kuchynského vybavenia.

47

Obec Vrbnica

Rekonštrukcia chodníkov pri
nájomných bytoch nízkeho
štandardu

ochrana a tvorba
životného
prostredia

4 000,00 € Košický

48

Obec Palota

Rekonštrukcia zasadacej
miestnosti obecného úradu

zachovanie
kultúrnych
hodnôt

2 000,00 € Prešovský

V obci Vrbnica sa nachádzajú nájomné byty nízkeho štandardu. Spolu ide o 24
nových bytov a 16 starých bytových jednotiek. V rámci projektu sa vykonala
rekonštrukcia chodníkov pri nájomných bytoch, pretože bola veľmi potrebná z
dôvodu toho, že staré boli veľmi rozpadnuté a bolo tam veľa blata. Projekt tak prispel
k skvalitneniu rómskej komunity, žijúcej v nájomných bytoch nízkeho štandardu.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie betónu a štrku.
Zasadacia miestnosť obecného úradu denne slúži k výkonu samosprávnej činnosti a
obyvateľom obce pri realizácii rôznych obradov a slávností. Cieľom projektu bolo
zlepšiť jej nevyhovujúci stav. V rámci rekonštrukcie sa odvlhčili múry, omietli a
namaľovali steny, čím sa odstránila pleseň a zlepšili sa hygienické podmienky.
Reprezentatívna miestnosť je opäť využívaná úradom, obyvateľmi aj miestnym
komunitným centrom. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie nevyhnutného
materiálu a stavebných prác.

49

Obec Lackovce

Revitalizácia parku v obci
Lackovce

ochrana a tvorba
životného
prostredia

8 000,00 € Prešovský

50

Obec Jablonov nad Oprava strechy nad posilňovňou podpora a rozvoj
Turňou
a šatňami
telesnej kultúry

Prílohy

8 000,00 € Košický

V centre obce Lackovce sa nachádza park, ktorý bol v nevyhovujúcom stave a
nenapĺňal svoju úlohu. Zámerom projektu bolo nahradenie a doplnenie starej a
vyschnutej zelene a výmena zámkovej dlažby poškodenej koreňmi starých stromov.
Vďaka tejto revitalizácii sa prispelo k vytvoreniu atraktívneho a bezpečného miesta
na stretávanie sa a oddych občanov aj návštevníkov všetkých vekových kategórií.
Finančný dar bol využitý na práce spojené s odstránením živého plota, výsadbou
rastlín a trávnika, položením zámkovej dlažby a ďalšími nevyhnutnými terénnymi
úpravami.
Cieľom projektu obce bolo poskytnúť širokej verejnosti moderné a bezpečné miesto
na športovanie. Vďaka oprave strechy telocvične sa zabezpečilo nielen
plnohodnotné využívanie jej priestorov, ale prispelo sa aj k zlepšeniu zdravia a
životného štýlu obyvateľov. Komplexná rekonštrukcia strechy poskytla zdravé a
bezpečné priestory motivujúce k ich aktívnemu užívaniu a pohybovým aktivitám.
Obec plánuje pokračovať v ďalších rekonštrukčných prácach. Finančný dar bol
využitý na materiál a zabezpečenie stavebných prác.
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Príloha č. 4: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP – distribúcie v rámci vyplatenia darov
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Východoslovenský Bellabka plná
ústav výskumu a
energie
vzdelávania

Podporená suma

Oblasť podpory

5 000,00 € podpora
vzdelávania

Mesto

Kraj

Anotácia

Michalovce

Košický

Projekt Bellabka plná energie je zameraný na podporu interaktívneho a
hravého vzdelávania žiakov ZŠ v oblasti využitia a úspor energie, ochrany
životného prostredia a vzbudenia záujmu o hlbšie poznávanie predmetnej
oblasti s následným využitím poznatkov v praxi. Výstupmi projektu budú
titulná pieseň Energia, kresleno-hraný videoklip k titulnej piesni, interaktívna
kniha s pesničkami na CD a interaktívne besedy.

Príloha č. 5: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci vyplatenia darov
Č.

Predkladateľ

1

Slovenská spoločnosť Národné fórum údržby
údržby
2021

Prílohy

Názov projektu

Podporená
Oblasť podpory
suma
1 200,00 € podpora vzdelávania

Mesto

Kraj

Anotácia/Záverečná správa

Bratislava

Bratislavský

Cieľom konferencie je prostredníctvom prinášania najnovších poznatkov
a trendov v oblasti údržby, prezentácií úspešných riešení, ako aj
sprostredkovaním osobných kontaktov, prispieť k zvýšeniu úrovne
údržby na Slovensku. Samotná konferencia sa koná v priebehu dvoch dní
(28. – 29. 5. 2019), ale jej príprava sa začína už na jeseň zostavením
plánu činnosti, oslovovaním prednášateľov a prezentujúcich firiem,
propagáciou
akcie
prostredníctvom
mediálnych
partnerov,
partnerských organizácií, aktualizáciou webovej stránky, prípravou
materiálov konferencie (pozvánky, program, zborník konferencie). Je
potrebné pripraviť konferenčné priestory v hoteli Patria, zabezpečovať
priebeh konferencie. Po konferencii prezentovať akciu.
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2

GLOBSEC

Predkladaný dokument
o európskej zelenej
politike

25 000,00 € podpora vzdelávania

3

Obec Nižné
Ladičkovce

Výsadba okrasných
stromov a zelene pri
autobusovej zastávke a
pri obecnom úrade

4

Obec Nižná Myšľa

5

Výskumné centrum
Slovenskej
spoločnosti pre
zahraničnú politiku,
n. o.

Prílohy

Banská Bystrica

Banskobystrický Účelom projektu je zabezpečiť odbornú konferenciu s cieľom rozšírenia
rozsahu systému obchodovania s emisiami a stanovenia trhovej ceny
uhlíka za kľúčovú hnaciu silu prechodu energie, vývoja robustnej
metodiky úpravy uhlíkových hraníc, zavedenie mechanizmu na podporu
európskych nízkouhlíkových technológií a najmä začiatok verejnej a
odbornej diskusie o metodike znižovania emisií uhlíka.

1 000,00 € ochrana a tvorba
životného prostredia

Ľubiša

Prešovský

Predmetom projektu bola výsadba okrasných stromov, kvetov a zelene
pri autobusových zastávkach a pri obecnom úrade na podnet a žiadosť
občanov. S výsledkom sú všetci spokojní, okrasné stromy a rastliny
revitalizovali autobusovú zastávku. Finančný dar bol použitý na okrasné
stromy, zeleň, oporné koly a substrát.

Obnova budovy
bývalého učilišťa pre
zriadenie Obecnej
knižnice, Klubu
seniorov, Centra
tvorivých dielní a
športového areálu

2 000,00 € organizovanie a
sprostredkovanie
dobrovoľníckej
činnosti

Nižná Myšľa

Košický

V obci chýba športové a kultúrne vyžitie, mládež a seniori sa nemajú kde
stretávať a tvoriť. Preto je cieľom podporiť túto oblasť investíciou do
budovy, ktorá je na ideálnom mieste, s ideálnymi priestormi, avšak
rokmi zbytočne chátra. Za zriadením takéhoto centra sa očakáva
predovšetkým oživenie vzťahov medzi seniormi a mládežou a taktiež
rozvoj kultúry a športu v obci Nižná Myšľa motivačnou formou.

Stredoeurópska
energetická konferencia
2020 (CEEC XIV) – Fond
obnovy pre tranzíciu
energetiky: ako ho
využiť

5 000,00 € veda a výskum

Bratislava

Bratislavský

Cieľom výročnej „Stredoeurópskej energetickej konferencie“ (Central
European Energy Conference – CEEC) bolo diskutovať o aktuálnych
otázkach energetickej a klimatickej politiky v krajinách strednej Európy
v kontexte vývinu príslušných politík EÚ. Ambíciou konferencie je
vytvárať platformu pre rokovanie hlavných aktérov v energetickom
sektore krajín strednej Európy a zároveň prispieť k hľadaniu lepších
riešení v oblasti energetickej a klimatickej politiky. Finančný dar bol
použitý na technické zabezpečenie a občerstvenie.
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6

GLOBSEC

7

CSČ SAV, organizačná Ladislav Deák: Hra o
zložka VEDA,
Slovensko
vydavateľstvo SAV

Prílohy

GLOBSEC CEE Strategic
Transformation Index
Strategický
Transformačný Index
pre Strednú a Východnú
Európu

25 000,00 € podpora vzdelávania

3 267,00 € podpora vzdelávania

Banská Bystrica

Bratislava

Banskobystrický Cieľom projektu je porovnať každú krajinu v meradle (Bulharsko,
Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko), ako sa umiestni na danej stupnici, ako daná
krajina prešla historickým pokrokom a aké sú jej ukazovatele a
parametre pre potenciálny pokrok stanovený najlepšími globálnymi
hráčmi. Na stupnici sa najlepšie umiestnilo Rakúsko, za ktorým
nasleduje Slovinsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko,
Rumunsko a Bulharsko. Index sa delí na 2 hlavné piliere: a)
makroekonomická výkonnosť a odolnosť a b) inovačná ekonomika.
Každý z týchto dvoch pilierov je ďalej rozdelený do štyroch tematických
podindexov, ktoré odhalia silné a slabé stránky krajiny na podrobnejšej
úrovni. Cieľom výberu ôsmich tematických zoskupení vybraných údajov
je vytvoriť na mieru ušitý a ucelený diagnostický nástroj.
Makroekonomický a regionálny pilier špecifický pre daný región
zachytáva otvorenosť, vonkajšiu zraniteľnosť, produktivitu a pridanú
hodnotu a finančnú štruktúru. Inovačný pilier sleduje výsledky
vzdelávania, ekologické a digitálne ekonomiky a schopnosť krajiny
inovovať. Výsledky celkovo objasňujú, že hospodárstvo strednej a
východnej Európy je poháňané výraznejšie pilierom a) ako pilierom b), o
čom svedčí aj relatívne vyššie skóre v regióne strednej a východnej
Európy.
Bratislavský
Zámerom je priblížiť širokej verejnosti menej známe a menej
medializované, no zásadné udalosti z moderných dejín Slovenska prvej
polovice 20. storočia pomocou publikácie. Kniha bude vhodná aj ako
študijný podklad pre žiakov stredných aj vysokých škôl.
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Príloha č. 6: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny
Č.

Predkladateľ
projektu
ZŠ Tatranská
Lomnica

Názov projektu

Mesto

Kraj

Veselá škola

Tatranská
Lomnica

Prešovský

2

OZ Modrá
Hviezdička

Zelená záhrada
pre všetkých

Modra

Bratislavský

3

ZŠ Bernolákova 16
Košice

Za krajšie
átrium

Košice

Košický

4

ZŠ s MŠ Michala
Sopiru, Radvaň nad
Laborcom

Cestička k hre

Radvaň nad
Laborcom

Prešovský

900,00 € Cieľom projektu bola výstavba nového chodníka zo zámkovej dlažby okolo detského ihriska až k
škole. Projekt bude slúžiť všetkým deťom, ktoré budú chcieť stráviť chvíle pri hraní, či už vo fáze
vyučovania, ale aj vo voľnom čase víkendov a prázdnin. Zároveň sa chodníkom dostane do školy aj
široká verejnosť. Finančný dar bol použitý na potrebný stavebný materiál.

5

Mesto Hurbanovo

Obnova Domu
kultúry krôčik
po krôčiku

Hurbanovo

Nitriansky

1 000,00 € Cieľom projektu bolo prispieť k obnove inventáru Domu kultúry Hurbanovo a celkovo k obnoveniu
kultúrneho centra. V rámci projektu a čiastočného spolufinancovania Mestom Hurbanovo sa
podarilo zakúpiť 10 skladacích stolov do Domu kultúry, ktoré budú slúžiť na kultúrne akcie DK, ako
aj na podujatia tunajších škôl, združení a klubov. Taktiež sa budú stoly týmto inštitúciám bezodplatne
zapožičiavať na verejnoprospešné účely, podujatia a akcie, pričom vďaka „skladacej schopnosti“ ich
vieme ľahko preniesť aj mimo areálu Domu kultúry. Finančný dar bol použitý na nákup banketových
stolov s oceľovou sklopnou podnožou.

1

Prílohy

Podporená suma

Anotácia/Záverečná správa

1 000,00 € Cieľom projektu bolo: Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia.
ZŠ Tatranská Lomnica žiadala o podporu projektu na zveľadenie a oživenie prostredia školy.
Predkladaný projekt priniesol regeneráciu, zatraktívnenie a oživenie priestorov školy – zdravé a
estetické prostredie a postupné vybudovanie oddychovej zóny v škole. Žiaci tak môžu tráviť
prestávky, popoludňajšiu mimoškolskú činnosť, prípadne doučovanie v atraktívnom prostredí
prispôsobenom veku žiakov. Ciele projektu boli naplnené, zakúpené zariadenie slúži svojmu účelu –
relaxácii žiakov v oddychovej zóne školy. Finančný dar bol použitý na nábytkovú stenu a relaxačné
kreslá.
900,00 € Cieľom projektu OZ Modrá Hviezdička bolo v spolupráci s rodičmi, zamestnancami a najmä s deťmi
vysadiť nové stromy v areáli materskej školy, vytvoriť priestor pre vtáky – novými vtáčími búdkami
a kŕmidlami. V rámci projektu zakúpili aj informačnú vitrínu na oznamy, ako i hmyzie domčeky na
pozorovanie hmyzu deťmi v jeho takmer prirodzenom prostredí. Finančný dar bol použitý na nákup
a výsadbu stromov, nákup vitríny a hmyzích domčekov.
900,00 € Cieľom projektu bolo zútulniť átrium základnej školy v Košiciach zhotovením relaxačnej zóny.
Sťažené podmienky kvôli epidémii ale neumožnili jednotlivé prvky ponúknuť žiakom k dispozícii. V
plnej miere sa však podarilo uskutočniť nákup jednotlivých prvkov a po odznení pandémie budú k
dispozícii žiakom školy a ostatným členom komunity. V rámci projektu sa tiež podarilo zrenovovať
staré sedenie pomocou farebných náterov, čo momentálne využívajú deti v popoludňajšom čase
ŠKD. Finančný dar bol použitý na nákup plastových sedačiek, edukačných dekorácií a farby.
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6

Základná škola,
Príroda nie je
Mníšek nad Hnilcom smetisko
497

7

Košický

1 000,00 € Cieľom projektu bolo prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im
osobnú skúsenosť so spätným odberom a zároveň prebúdzať lásku k prírode a rozvíjať
environmentálne povedomie žiakov. Ciele projektu boli naplnené praktickou činnosťou priamo v
teréne – v lese v okolí školy a praktickými aktivitami žiakov, ktoré sa realizovali v areáli školy, kde
získali vedomosti o dôležitosti triedenia odpadu. Finančný dar bol použitý na drevenú informačnú
tabuľu v exteriéri.

Občianske združenie Škôlka v pohybe Gabčíkovo
Naša škôlka –
Gabčíkovo

Trnavský

8

Obec Veľké Trakany

Rozvoj detského Veľké Trakany
dopravného
ihriska v obci
Veľké Trakany

Košický

1 200,00 € Cieľom projektu bolo zrekonštruovanie ihriska v materskej škole, vytvorenie bezpečného a
kvalitného priestoru pre deti na zmysluplné trávenie voľného času. V rámci projektu došlo k
rozšíreniu detského ihriska o pružinové hojdačky, ktoré si deti veľmi obľúbili. Výsledkom projektu je
skultúrnenie prostredia, bezpečnejšie a kvalitnejšie detské ihrisko a v neposlednom rade pozitívny
vplyv na psycho-motorický vývin detí. Finančný dar bol použitý na zakúpenie 2 ks pružinových
hojdačiek.
1 000,00 € Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre rozvíjanie detského dopravného ihriska s cieľom
praktického výcviku žiakov základnej školy a detí materskej školy v obci Veľké Trakany. Vďaka
realizácii projektu sa zlepšil praktický výcvik žiakov základnej školy a detí materskej školy v oblasti
zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách. Finančný dar bol použitý na
materiál a práce spojené s výstavbou dopravného ihriska.

9

Obec Báb

Detské prvky
pre deti v
materskej škole

Báb

Nitriansky

1 900,00 € Hlavným zámerom projektu bola podpora rozvoja športu v materskej škole. Cieľom projektu bolo
osadiť hracie pohybové prvky do prostredia materskej školy. Prvky sú moderné, bezúdržbové a
svojím charakterom určené na viaceré športové a pohybové aktivity. V neposlednom rade spĺňajú
technické a bezpečnostné normy. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž hracích prvkov.

10

Obec Pribeník

Kúpa
športových
pomôcok

Pribeník

Košický

1 000,00 € Podporený projekt bol zameraný na rozvoj komunitného života v základnej škole s VJM v obci
Pribeník. Cieľom projektu bolo dať deťom možnosť rozvíjať fyzickú silu a obratnosť, rozvíjať motoriku
za pomoci športových pomôcok vo vhodnom, na to určenom mieste za každého počasia. Správne
vyžitie telocvične otvorí deťom nový obzor vo svete športových aktivít a možno niektoré z nich
navnadí na pokračovanie niektorej zo športových disciplín do budúcna. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie vybavenia do telocvične, ako švédska debna, gymnastická koza, basketbalový kôš,
futbalová bránka a pod.

11

ZŠ s MŠ, Hlavná 367, GP Regióny
Kapušany
2020

Kapušany

Prešovský

Prílohy

Mníšek nad
Hnilcom

900,00 € Cieľom projektu bolo usporiadať a zjednocovať poznatky, návyky, zručnosti a poznávanie
elementárnych vzťahov v prírode, formovať základné vzťahy medzi človekom a prostredím u žiakov
ZŠ s MŠ Kapušany. Meteorológia je populárna vedná oblasť a zakúpením pomôcok sa prirodzene
podporil, rozšíril záujem detí a žiakov a možnosti poznávania elementárnych vzťahov v prírode.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie školskej meteorologickej stanice a UFO Meteo mutifunkčnej
meteorologickej stanice.
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12

Mesto Šaštín-Stráže

Revitalizácia
verejných
priestranstiev

Šaštín-Stráže

Trnavský

800,00 € Cieľom projektu bolo skrášlenie časti námestia a zároveň vytvorenie kultúrneho prostredia,
pripomenutie histórie a vytvorenie oddychovej zóny pre občanov a návštevníkov mesta ŠaštínStráže. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek, kamenný koberec, obloženie studne, domček
na hmyz, záhradný substrát, aranžmán na kvety, OSB dosky na výrobu búdok a pod.

13

Základná škola –
Alapiskola

Zodpovedný
chodec v obci

Leles

Košický

700,00 € Cieľom projektu bolo implementovať u žiakov dopravnú výchovu formou zážitkového učenia v rámci
krúžkovej činnosti a v rámci hodín telesnej a športovej výchovy. Dopravné ihrisko splnilo očakávania
ohľadom priblíženia a osvojenia dopravnej výchovy žiakom aj z pohľadu pedagógov, ale najmä
z hľadiska prístupu a záujmu žiakov pri realizácii aktivít v rámci projektu zážitkovou formou. Finančný
dar bol použitý na nákup dopravných značiek, dopravného semafora, zastavovacích terčíkov,
kolobežky a gumových rohoží.

14

Základná škola s
materskou školou
Hrabušice, Hlavná
369, 053 15
Hrabušice

Dni športu

Hrabušice

Košický

15

ZŠ Jánosa Erdélyiho
s VJM Veľké
Kapušany

Obnova
Veľké Kapušany
detského ihriska

16

ZŠ s MŠ Zalužice 450 Enviroškola v
besiedke a na
posede

Zalužice

Košický

900,00 € Aj napriek zložitej situácii v súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR na zamedzenie šírenia vírusového
ochorenia COVID-19 sa v rámci projektu podarilo zapojiť do športových aktivít maximálny počet detí
obidvoch materských škôl a žiakov školy Hrabušice. Nákupom nového náčinia do telocvične sa nielen
zatraktívnia aktivity v rámci akcie Dni športu, ale do týchto aktivít sa bude môcť zapojiť súčasne viac
žiakov školy a detí materských škôl. Finančný dar bol použitý na zakúpenie vybavenia do telocvične,
ako volejbalová lopta, basketbalová lopta, súprava švihadiel, volejbalová sieť, stolnotenisová
súprava, plastové tréningové kužele a pod.
1 300,00 € Hlavný cieľom projektu ZŠ Jánosa Erdélyiho bolo revitalizovať podmienky pre hru a šport počas hodín
telesnej výchovy a hlavne na aktívne trávenie voľného času detí. V rámci projektu dostalo detské
ihrisko novú podobu, doplnilo sa novými prvkami a vytvoril sa nový pocitový chodník, kde si žiaci
môžu vyskúšať, ako sa chodí na rôznych povrchoch. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný
na renováciu ihriska, ako drevené hranoly, dekoračný a drvený štrk.
900,00 € V rámci projektu bol v areáli Základnej školy Zalužice vybudovaný v spolupráci so zamestnancami a
žiakmi školy pozorovací posed určený na sledovanie migrácie vtákov, ktorí sa zastavujú v národnej
prírodnej rezervácii Senné Iňačovce, s využitím počas výchovno-vyučovacieho procesu a krúžkovej
činnosti. Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu potrebného na postavenie posedu.

17

Mesto Revúca

Revúca

Banskobystrický

Prílohy

Obnova učebne
detského
dopravného
ihriska

Košický

1 300,00 € Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a teoretického výcviku dopravnej
výchovy na DDI v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia učebne pre výcvik v
oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke. Prostredníctvom projektu sa zvýšila
kvalitu teoretickej výuky v oblasti dopravnej výchovy a očakával sa zvýšený záujem žiakov a učiteľov
na teoretickom i praktickom výcviku v areáli DDI nielen v rámci škôl v Revúcej, ale i z blízkeho okolia.
Finančný dar bol použitý na sedaciu súpravu a učebné pomôcky.
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Mesto Gbely

Na bicykli za
prírodou

Gbely

Trnavský

1 200,00 € Cieľom projektu bolo zapojiť do výsadby zelene v lokalite Adamovské jazerá deti, učiteľov a
zamestnancov mesta Gbely a vybudovať náučný chodník pozostávajúci z informačných tabúľ, ktoré
obsahujú informácie o faune a flóre lesov a časoch rozpadu odpadu vyhodeného v prírode. V rámci
projektu bolo zasadených 60 stromov. Pri výsadbe pomáhali deti zo ZŠ s MŠ Gbely, čo bolo veľmi
náročné zorganizovať vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.
Rovnako boli osadené dve náučné tabule. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stromov a náučné
tabule.
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Základná škola s
materskou školou,
Hviezdoslavova 30,
Závadka nad
Hronom

Revitalizácia
náučného
chodníka

Závadka nad
Hronom

Banskobystrický

1 200,00 € Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia náučného chodníka v areáli ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom.
V rámci projektu sa podarilo osadiť 4 obojstranné informačné tabule na revitalizovaný chodník.
Poskytujú množstvo informácií a obrazového materiálu o národných parkoch v okolí. Vyrobilo sa 8
lavičiek, ktoré budú lemovať prístupový chodník do školy. Sedenie so 4 lavicami a stoličkami vytvorilo
dostatočný priestor na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie informačnej tabule so strieškou a komplet sedenia do prírodnej učebne.
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Obec Michaľany

Oddychová
zóna pred
Zdravotným
strediskom

Michaľany

Košický

900,00 € Cieľom projektu bolo vytvoriť oddychovú zónu a skrášliť priestranstvo pred zdravotným strediskom,
ako aj zvýšiť kvalitu života občanov obce. Upravila sa pôvodná plocha – odstránil sa starý trávnik,
ako aj betónové pozostatky po starom chodníku. Navozila sa zemina a vysadili okrasné dreviny –
stromy a kríky, ako aj sezónne a trvalé kvety. Osadili sa 4 ks lavičiek a 2 odpadkové koše. Výsledkom
je pekne upravená plocha, ktorá má pozitívny ohlas aj u občanov obce. Finančný dar bol použitý na
okrasnú zeleň a lavičky.
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ZŠ s MŠ Kuzmice

Oddychová a
relaxačná zóna
pred budovou
školy

Kuzmice

Košický

900,00 € Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej a relaxačnej zóny pred hlavnou budovou základnej
školy v Kuzmiciach. V rámci projektu sa zrealizovalo zatrávnenie plôch pred základnou školou, úprava
terénu a následná výsadba nových okrasných rastlín a kvetov, zasypanie okrasným kameňom.
Finančné prostriedky boli použité na nákup obrubníkov, štrku a okrasných rastlín.
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Základná škola,
Seňa 507

Obnova
školského
areálu

Seňa

Košický

1 100,00 € Cieľom projektu bolo spríjemnenie športového areálu využiteľného nielen žiakmi počas vyučovania,
ale aj na mimoškolskú činnosť a športové vyžitie počas víkendov pre deti, žiakov, mládež a dospelých
obce Seňa, ale aj na tréningy atletického klubu SOPKA Seňa, ktorý pôsobí na škole v rámci Centra
voľného času. V rámci projektu sa zrealizovalo osadenie oddychových lavičiek a odpadkových košov.
Finančný dar bol použitý na exteriérové lavičky a odpadkové koše.
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Základná škola
Široké

Úžitková
záhradka

Široké

Prešovský

Prílohy

700,00 € Zámerom projektu ZŠ Široké bolo vyčleniť časť okolia na ďalšiu možnosť vzdelávania priamo v teréne,
aby sa žiaci učili o pestovaní byliniek a zeleniny. Úžitková plocha bude slúžiť na výučbu rastlín v rámci
prvouky, prírodovedy, biológie a techniky, prípadne v krúžku pri varení. V rámci realizácie projektu
sa za pomoci žiakov pripravil terén a následne sa osadili vyvýšené záhony, do ktorých sa vysadili
rastliny. Okolo záhonov sa vysypali ozdobné kamienky. Finančný dar bol použitý na vyvýšené záhony,
rašelinu, plastové obrubníky, netkanú textíliu, ozdobné kamienky a bylinky.

30
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ZŠ s MŠ Trhovište

Šport pre
každého

Trhovište

Košický

900,00 € Realizovaním projektu sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie šatní telocvične a multifunkčného
ihriska ZŠ Trhovište, čo pritiahne viac športovcov a zároveň sa zvýši pohoda športovcov pri príprave
na plánované športové aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup lavičiek do šatne a vonkajších
lavičiek.
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Obec Štítnik

Revitalizácia
fontány na
námestí

Štítnik

Košický

900,00 € Cieľom projektu bola revitalizácia fontány na námestí v obci Štítnik. V rámci projektu bola
odstránená z kruhu fontány zemina a zasadené tuje, následne bol obnovený betónový pôdorys a
kamenný obklad v celej fontáne. Namontovalo sa ponorné čerpadlo a osvetlenie do fontány.
Finančný dar bol použitý na murárske práce, vodárenský materiál, čerpadlo a LED osvetlenie.
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Základná škola
Rudňany

Vybudovanie
okrasného
záhonu v areáli
školy

Rudňany

Košický

27

obec Švábovce

Prešovský

28

Základná škola

Realizácia
Švábovce
vonkajšieho
fitness v areáli
futbalového
ihriska
Škola – centrum Nižný Žipov
športu

29

Základná škola

Jeden za
všetkých, všetci
pre Zem

Košický

900,00 € Cieľom projektu je vybudovanie okrasného záhonu v kombinácii s rôznymi druhmi drevín v areáli
školy. Žiaci za pomoci učiteľov techniky, pracovnej výchovy, prírodopisu a biológie upravia terén pre
výsadbu rôznych druhov kvetov a drevín. Očakáva sa zlepšenie vizuálnej stránky školy, ktorá sa
nachádza v centre obce a pri hlavnom cestnom spojení viacerých obcí. Cieľom je vzbudiť u žiakov
záujem o prírodu, estetiku a vzťah k práci.
900,00 € V rámci projektu sa zrealizovalo vonkajšie fitness v areáli futbalového ihriska v obci Švábovce, čím
sa vytvoril základ pre podporu zdravého životného štýlu občanov pohybom v exteriéri. Podarilo sa
rozšíriť možnosti na trávenie voľného času, rozšíriť tréningové možnosti futbalového klubu,
možnosti aktívneho pohybu seniorov a detí ZŠ s MŠ. Finančný dar bol použitý na zakúpenie 6
zariadení fitness outdoor zostavy.
900,00 € Realizácia projektu ZŠ Nižný Žipov bola ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19 a opatreniami
na zamedzenie šírenia tejto choroby. Cieľom projektu bolo zmodernizovať a zatraktívniť výchovnovzdelávací proces, vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Zároveň zmodernizovať aj činnosť
záujmových útvarov v popoludňajších hodinách. V rámci projektu boli zakúpené športové učebné
pomôcky pre zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie pomôcok pre floorbal (hokejka, loptička, bránka a brankársky set), lopty,
aerobická guma a obruč, rozlišovacie tielka.
1 100,00 € Hlavným cieľom projektu bolo, aby žiaci ZŠ Vojčice pochopili význam triedenia odpadu,
zodpovednosť každého za to, ako budeme ďalej žiť, aby sa naučili správne triediť a robili to nielen v
škole, ale aby sa to prenieslo aj do domácností. Od začiatku školského roka škola rozbehla kampaň
na zvýšenie motivácie triediť odpad. Do tried sa umiestnili nové, farebne odlíšené nádoby na
triedený zber, koordinátorka ENV vysvetľovala žiakom, ako a prečo triediť odpad, zvolili sa členovia
ekohliadky, ktorých úlohou bolo kontrolovať triedenie v triedach, spustili medzitriednu súťaž o
najlepších triedičov. Finančný dar bol použitý na sety odpadkových nádob a košov na triedený zber.

Prílohy

Vojčice

Košický

31

30

Základná škola
Bezpečné
Györgya Dénesa s
ihrisko
vyučovacím jazykom
maďarským – Dénes
György Alapiskola,
Čsl. armády 31,
Plešivec

Plešivec

Košický

1 000,00 € Na základe žiadosti o zmenu projektu sa Základná škola Györgya Dénesa rozhodla vytvoriť triedu v
prírode. V areály školy je altánok, ktorého priestor nebol zariadený. V rámci projektu sa podarilo
zakúpiť záhradný nábytok, umelý trávnik na podlahu a tabuľu vhodnú do exteriéru. Takto zariadený
altánok umožní organizovanie hodín na čerstvom vzduchu tak pre ŠKD, ako aj pre žiakov školy.
Finančný dar bol použitý na záhradný nábytok, umelý trávnik a tabuľu na kreslenie.
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Základná škola

Školský park –
náučná a
relaxačná zóna
pre školskú
komunitu

Smižany

Košický

900,00 € V rámci projektu ZŠ Smižany sa podarilo vytvoriť „zelenú učebňu“ a tak vytvárať deťom v tejto zložitej
situácii, súvisiacej s pandémiou Covidu, exteriérové aktivity. Nemuseli sa zhromažďovať v triedach a
vyučovanie mohlo prebiehať v exteriéri školy. Vysadili sa dreviny a kvety a upravilo sa okolie školy.
Finančný dar bol použitý na spotrebný materiál, ako zemina, hnojivo, kôra, drevené opory, dreviny,
muškáty a pod.
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Základná škola,
Hlavná 462,
Parchovany

Farebná
bezpečnosť na
cestách

Parchovany

Košický

900,00 € Cieľom projektu ,,Farebná bezpečnosť“ bolo vybudovať funkčné dopravné ihrisko v priestore areálu
základnej a materskej školy a umožniť tak deťom získavať vedomosti jednoduchými ukážkami
praktických situácií v bezpečnom prostredí dopravného ihriska v areáli školského dvora. Finančný
dar bol použitý nákup makiet dopravných značiek a semaforu.
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ZŠ s MŠ, Dolný
Smokovec 21,
Vysoké Tatry

Pekná škola

Dolný
Smokovec

Prešovský

34

Základná škola s
materskou školou
Hrabkov 159

Učíme sa vonku

Chminianska
Nová Ves

Prešovský
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Mesto Spišská Nová
Ves

Rekonštrukcia
tenisovej
odrazovej steny

Spišská Nová
Ves

Košický

Prílohy

1 100,00 € Cieľom projektu bola revitalizácia prostredia tak, aby bolo príťažlivým a zároveň účelným miestom
pre všetkých žiakov a návštevníkov Základnej školy v Dolnom Smokovci. V mesiacoch jún – júl 2020
pripravili miesto realizácie projektu, žiaci mali za úlohu urobiť prieskum trhu a navrhnúť obstaranie
materiálu pre projekt, čo sa podarilo splniť. V mesiacoch august – september 2020 mal byť
realizovaný projekt s účasťou žiakov a rodičov školy, vzhľadom na epidemiologickú situáciu
zapríčinenú vírusom COVID-19 sa realizácia projektu musela odložiť na jar 2021. Finančný dar bol
použitý na sadenice, substrát, fóliu, kvetináče, spojovací materiál, farby a obklad.
900,00 € Hlavným cieľom projektu je prispieť k zabezpečeniu kvalitného vyučovania spoločenských, ale
hlavne prírodovedných predmetov, a to pre všetkých žiakov bez rozdielu. Vďaka revitalizácii starého
altánku v exteriéri školy sa vytvorí nová odborná externá prírodná učebňa, a tak sa zaistí zelené
vzdelávanie pre všetkých žiakov, aj pre žiakov so špecifickými potrebami, teda aj žiakov so sociálnym
znevýhodnením.
1 200,00 € Cieľom projektu bolo sfunkčnenie hernej steny, skrášlenie jej vzhľadu a okolia, ale najmä ďalšie
príležitosti k formovaniu hry a zlepšenia kondície. Tenisový areál v Spišskej Novej Vsi je miestom,
kde sa denne stretávajú desiatky ľudí a klub organizuje mnohé turnaje. V rámci projektu sa podarilo
položiť nový povrch, zrekonštruovať stenu (nová omietka, nový náter, nová odkvapová rúra), nové
oplotenie, zrekonštruované boli taktiež schody vedúce k tenisovej stene a zábradlie popri schodoch.
Finančný dar bol použitý na stavebný materiál, asfaltový povrch, farby a maliarske potreby.

32

36

Obec Kurima

Revitalizácia
Kurima
verejného
priestranstva na
Nám. sv.
Michala pri
kaštieli

Prešovský

900,00 € Cieľom projektu bolo sanáciou starého domu v bezprostrednej blízkosti kaštieľa, situovaného v
centre obce, zabezpečiť priestor na vytvorenie oddychovej zóny (parku), kde boli umiestnené prvky
prepájajúce históriu obce s prvkami novodobého mobiliáru. Úpravou terénu po zbúraní
nevyhovujúcej stavby v tesnej blízkosti kaštieľa vznikol priestor s umiestnením prvkov, ktoré budú
slúžiť na oddych, šport a voľnočasové aktivity pre občanov obce, ako aj jej návštevníkov. Finančný
dar bol použitý na záhradnú šachovnicu, parkové lavičky, ruské kolky a informačnú tabuľu.
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Základná škola s
materskou školou
Lipovce

Vonku nám to
lepšie páli

Lipovce

Prešovský

38

Spojená škola
Spišská Stará Ves

Červená,
oranžová,
zelená, čo to
pre mňa
znamená?

Spišská Stará
Ves

Prešovský

700,00 € V rámci rozvoja environmentálnej gramotnosti a zavádzania inovatívnych metód do vyučovania v
Základnej škole s materskou školou Lipovce využili finančný príspevok z projektu na zlepšenie
exteriérového vybavenia školského areálu a esteticky ho doplnili o účelový priestor – drevený
altánok, ktorý slúži ako exteriérová učebňa. Kontakt s prírodou tak prispeje k fyzickému a
duševnému zdraviu detí a žiakov, zlepší fungovanie ich imunitného systému a zníži stres a úzkosť a
psychické zaťaženie pri osvojovaní učiva. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný na stavbu
altánku.
1 200,00 € V rámci projektu mohla Spojená škola Spišská Stará Ves na ploche multifunkčného ihriska zrealizovať
dlhoročný plán, vytvorenie dopravného ihriska. Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19
bolo slávnostné otvorenie zrealizované len pre žiakov školy, príslušníkov polície a pána primátora.
Dopravné ihrisko budú v budúcnosti využívať aj žiaci zo susedných škôl Zamaguria. Finančný dar bol
použitý na prenosné dopravné ihrisko a športové potreby.
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Základná škola s
materskou školou
Šuňava

Rekonštrukcia
učebne Školská
dielňa

Šuňava

Prešovský
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Základná škola s
materskou školou
Muráň

Úprava
prístrešku

Muráň

Banskobystrický
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Základná škola s
materskou školou
Pečovská Nová Ves

Oddychová
zóna pre
všetkých

Pečovská Nová
Ves

Prešovský

Prílohy

900,00 € Cieľom projektu bolo zrekonštruovať a obnoviť dielne v rámci základnej školy v Šuňave. Ciele
projektu boli splnené, odborná učebňa je zrekonštruovaná a pripravená na vyučovanie technickej
výchovy na II. stupni. V rámci rekonštrukcie sa vymenili okná, dvere, bola urobená nová podlaha,
stierky stien, obklad stropov a výklenkov, nové osvetlenie. Do interiéru sa nakúpili skrine, veľká
pracovná doska a učebné pomôcky – pracovné nástroje. Finančný dar bol použitý na materiálové
vybavenie.
900,00 € Cieľom projektu bolo skrášliť areál Základnej školy Muráň, upraviť nevzhľadnú stavbu, zvýšiť záujem
verejnosti a žiakov o pobyt v prírode. Z dôvodu situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 sa
nepodarilo dokončiť celú úpravu. V rámci projektu sa podarilo sa zrealizovať prípravu a úpravu
priestoru, latovanie OSB doskami a čiastočnú úpravu zvyšnej steny, kde je potrebné ešte nalepiť
magnetickú popisovateľnú tabuľu. Plánom je po upokojení situácie a v prípade priaznivého počasia
čo najskôr dokončiť úpravu prístrešku. Finančný dar bol použitý na OSB dosky, popisovateľnú
magnetickú fóliu a stavebný materiál.
900,00 € Cieľom projektu bolo vytvoriť oddychovú zónu v priestoroch Základnej školy Pečovská Nová Ves,
ktorá bude slúžiť na vypĺňanie voľného času medzi a po vyučovaní. V oddychovej zóne budú mať
možnosť žiaci pod učiteľským dozorom zahrať si rôzne hry, relaxovať v príjemnom prostredí, urobiť
si domáce úlohy alebo sa len tak porozprávať s kamarátmi. Finančný dar bol použitý na
popisovateľnú magnetickú tabuľu, sedacie vaky, dáždniky, koberec, črepníky na bylinky a bylinky.
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42

ZŠ s MŠ Tovarné

Príroda je kniha
života

Tovarné

Prešovský

900,00 € Cieľom projektu bolo zriadenie prírodnej učebne/altánok, umiestnenie náučných panelov ,kŕmidiel,
vtáčích búdok , stolov a lavičiek v areáli školy . V rámci projektu sa podarilo postaviť altánok, vysadiť
aróniu a okrasné stromčeky, vysadiť letničky. Zo stanovených cieľov sa nepodarilo vyrobiť a osadiť
náučné panely a kŕmidlá, čo sú plány do budúcnosti. Finančný dar bol použitý na altánok.
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Základná škola s
materskou školou
Šarišské Jastrabie

Učiť sa
dopravnú
výchovu je
zábava!!!

Šarišské
Jastrabie

Prešovský

900,00 € V rámci projektu sa podarilo zakúpiť dopravné prostriedky, ktoré bude využívať Základná škola s
materskou školou Šarišské Jastrabie na svojom mobilnom dopravnom ihrisku. Deti sa budú učiť
pravidlá cestnej premávky, používať bezpečnostné a ochranné prvky, ako je reflexná vesta a prilba
na ochranu hlavy a v neposlednom rade rešpektovať všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa
predchádzalo vzniku úrazov a pod. Finančný dar bol použitý na nákup kolobežiek a reflexných viest.
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Obec Štrba

Naše Štrbské
noviny

Štrba

Prešovský

45

Mesto Veľký Šariš

Po stopách
lesných zvierat

Veľký Šariš

Prešovský

46

Obec Trakovice

Doskočisko k
Trakovice
multifunkčnému
ihrisku,
inštalácia hracej
veže

Trnavský

900,00 € Obec Štrba vydáva už od r. 1998 obecné noviny, ktoré vo svojom vývoji prešli viacerými názvami.
Cieľom projektu bolo aj napriek zložitej ekonomickej situácii obce pokračovať v ich tvorbe v
nezmenenom obsahu a rozsahu. V rámci projektu bolo zrealizované vydanie dvoch čísiel Štrbských
novín, a to č. 6/2020 v rozsahu 16 strán a č. 9/2020 tiež v rozsahu 16 strán. Celkový mesačný náklad
bol 1300 ks výtlačkov. Finančný dar bol použitý na vydanie a tlač dvoch čísiel novín.
1 100,00 € Cieľom projektu bolo naučiť, priblížiť deťom nenásilnou formou druhy zvierat žijúce v lese, správanie
lesných zvierat, naučiť ich pohyb, rozoznať ich stopy. V rámci projektu sa v areáli MŠ vo Veľkom Šariši
osadil hrací prvok – lezecká stena, ktorý spĺňa platné normy STN, ktorý bude pri výučbe pohybu
zvierat nápomocný. Zároveň sa vybudoval náučný chodník so stopami lesných zvierat a ich
fotografiami. Finančný dar bol použitý na hrací prvok – lezecká stena.
1 200,00 € Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať doskočisko na skok do diaľky o rozmere 8 x 4 m s hĺbkou
400 mm, naplnené preosiatym pieskom. Na uvedenom doskočisku je možné uskutočňovať skok do
diaľky, trojskok. Prístupový chodník k doskočisku zároveň tvorí aj prístupový chodník pre vstup
žiakov ZŠ z obytnej zóny IBV Dolinky. Za účasti rodičov, členov Poľovníckeho združenia, obyvateľov
IBV Dolinky boli osadené parkové obrubníky a navozená štrkodrvina pod uvedený chodník. Občania
boli nápomocní aj pri kladení zámkovej dlažby. Pracovníci Obecného úradu zabezpečili vyplnenie
priestoru doskočiska pieskom a dopadovej plochy netkanou textíliou a vymývaným kameňom. Žiaci
ZŠ upravili zeminu v okolí uvedených plôch a školník za účasti žiakov vysadil trávu. Deti z CVČ a tiež
z družiny vysadili v okolí chodníka kvetiny. Finančný dar bol použitý na stavebný materiál.
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Domov Barborka
Unín, n. o.

Mobilné
záhradky a
bylinkové
výsadby

Trnavský

Prílohy

Unín

1 100,00 € Cieľom projektu bolo osadiť vyvýšené mobilné záhradky a bylinkové záhony vo dvore zariadenia, kde
klienti radi trávia svoj voľný čas. Ciele projektu boli naplnené, zhotovené záhony a záhradky sú
umiestnené vo dvore zariadenia, potrebné výrobky k výsadbe sú zakúpené. Výsadba samotných
rastlín, bylín bude dokončená na jar. Finančný dar bol použitý na mobilné záhradky a drevené
záhony, materiál potrebný na realizáciu projektu.
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Obec Radošovce

Dožinkový
hodový tanec

Radošovce

Trnavský

1 200,00 € Projektom sa chcelo docieliť oživenie a spestrenie jesenných hodov, záujem mládeže o zachovanie
folklórnych tradícií v obci Radošovce. Zrealizoval sa nácvik tanca, zdobenie rekvizít, výsledkom čoho
bolo predvedenie tradičného dožinkového tanca ako spestrenie hodového programu pre obyvateľov
obce a blízkeho okolia. Negatívnym vplyvom bola najmä situácia spôsobená novým koronavírusom
COVID-19. V období uskutočnenia podujatia však boli obmedzenia minimálne, takže drobné zmeny
v organizácii a priebehu podujatia situáciu vyriešili tak, že sa mohlo uskutočniť. Finančný dar bol
použitý na hudobno-tanečnú produkciu, technické a materiálne zabezpečenie a materiál.

49

Obec Čičarovce

Rekonštrukcia
miestneho
rozhlasu

Čičarovce

Košický

1 000,00 € Cieľom bolo dosiahnuť 100 % pokrytie celej obce sieťou miestneho rozhlasu a tým zvýšiť
informovanosť širokej verejnosti. Každý má právo na informácie. Miestnym rozhlasom sú hlásené
rôzne správy a udalosti, ktoré môžu byť dôležité v prípadoch ohrozenia zdravia a života, a preto je
potrebné, aby to zachytili všetci občania v obci. Finančný dar bol použitý na závesné reproduktory a
káble.

50

Obec Malý Horeš

Obnova
Malý Horeš
detského ihriska

Košický

1 000,00 € Cieľom projektu bolo spríjemniť okolie obecného úradu a zabezpečiť bezpečné prostredie na
trávenie voľného času na čerstvom vzduchu pre deti a hravou formou rozvíjať pohybové schopnosti
u detí. Finančný dar bol použitý na šmýkačku s lezeckými prvkami.

Príloha č. 7: Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Pomáhame SPPolu
Č.

Názov predkladateľa

Názov projektu

1

„Môj domov“,
Zariadenie sociálnych
služieb Topoľčany

Grantový program „SPP
pomáha seniorom“

2

„BARACHA“,
Zariadenie sociálnych
služieb Bardoňovo

Pomáhame SPPolu

3

„BORINKA“ Zariadenie „Bližšie k rodine“
sociálnych služieb
Nitra

Prílohy

Podporená suma

Mesto/obec

Kraj

Anotácia projektu

2 310,00 €

Topoľčany

Nitriansky

V zmysle ochranných zásad je nutné si často umývať ruky teplou vodou a mydlom.
Účinnosť umytia rúk je potrebné zvýšiť použitím dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sú umiestnené po chodbách zariadenia v automatických
senzorických dávkovačoch. Upratovačky v zmysle dezinfekčného plánu vykonávajú
dezinfekciu, pričom všetky činnosti sa vykonávajú na dennej báze – dezinfekcia kľučiek,
dezinfekcia madiel. Na to všetko je potrebné si zaobstarať zásoby.

800,00 €

Bardoňovo

Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečenie pripravenosti zariadenia na pandémiu akútnych
respiračných ochorení a naplnenie hygienicko-epidemiologického režimu zariadenia
vypracovaného v súlade s platnou legislatívou a vyhlášok MZ SR.

300,00 €

Nitra

Nitriansky

Cieľom projektu „Bližšie k rodine“ je zabezpečiť materiálne vybavenie k usporiadaniu
videohovorov seniorov a s ich rodinami a taktiež prispieť k zabezpečeniu
voľnočasových aktivít zmyslovej stimulácie, na ktorú seniori pozitívne reagujú.
Prostredníctvom projektu je cieľom pokračovať v udržiavaní rodinných vzťahov s ich
rodinnými príslušníkmi a predísť senzorickej deprivácii.
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4

„MAGNÓLIA“,
Zariadenie sociálnych
služieb Hurbanovo

Prevencia proti
koronavírusu

5

„NÁDEJ“ občianske
združenie

Vianoce v zdraví a
predsa spolu

400,00 €

Prochot

Cieľom projektu je zabezpečiť podmienky a bezpečnosť seniorov so zvýšenou
zraniteľnosťou. Pre zdravý a plne funkčný chod zariadenia je potrebné získať ochranné
a dezinfekčné prostriedky, aspoň dostačujúce množstvo, nakoľko uvedeného
materiálu je stále v zariadení nedostatok. Týmto spôsobom je cieľom zabrániť
ďalšiemu šíreniu COVID-19.
Banskobystrický Projekt „Vianoce v zdraví a predsa spolu“ je určený najzraniteľnejším klientom DSS v
Ladomerskej Vieske. Tými najzraniteľnejšími sú seniori s ďalšími mnohopočetnými
vážnymi ochoreniami, ktorých omnoho viac ako zdravotné problémy trápi to, že sa
nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi. S podporou si priblížia svoje rodinné vianočné
zvyky, uvidia svojich príbuzných prostredníctvom internetu, ale tiež budú viac chránení
poskytnutím kvalitnejšej bezpečnej služby.

6

„NITRAVA“,
Zariadenie sociálnych
služieb Nitra

Bezpečnosť

500,00 €

Nitra

Nitriansky

7

„Viničky“, Zariadenie
sociálnych služieb,
Nitra

Všetci za jedného, jeden
za všetkých

1 500,00 €

Nitra

Nitriansky

8

„BENEFIT“ Zariadenie
sociálnych služieb
Ľudovítová

Zostávame zdraví

Ľudovítová

Nitriansky

V Zariadení sociálnych služieb Benefit žije 43 seniorov s rôznym stupňom mentálneho
a psychického postihnutia. V zariadení sa vyskytol prípad ochorenia COVID-19 a
momentálne fungujú v krízovom režime. Väčšina klientov je už vo vyššom veku a patria
medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľov. V súčasnosti je v zariadení nedostatok
dezinfekčných a ochranných pomôcok. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je prvoradým
cieľom zabezpečiť ochranu zdravia klientov a zamestnancov.

9

„FÉNIX“, Zariadenie
sociálnych služieb
Levice

Pomoc ochrániť
najrizikovejšiu skupinu
klientov žijúcich v ZSS

Levice

Nitriansky

Cieľom projektu je ochrániť klientov pred ochorením COVID-19 zavádzaním opatrení
súvisiacich s používaním rôznych ochranných prostriedkov, dezinfekcií, zakúpením
vitamínov. V neposlednom rade zabezpečiť pre zvýšený záujem klientov o
komunikáciu cez skype so svojimi blízkymi nový notebook.

10

Ad usum, n. o.

Pomoc potrebným

Veľký Meder

Trnavský

Cieľom projektu je pomôcť tým, ktorí to, hlavne v tejto zlej dobe spôsobenej covidom,
najviac potrebujú. Druhým dôvodom je zlepšenie ochrany zamestnancov. Nákup
dezinfekcií a ochranných pomôcok zvýši mieru potrebnej ochrany oboch strán.

Prílohy

1 700,00 €

500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Hurbanovo

Nitriansky

Cieľom projektu je akútne riešenie súčasného problému seniorov, ktorým je v
zariadení poskytovaná sociálna služba. V dôsledku opakujúcich sa mimoriadnych
situácií, zapríčinených pandémiou COVID-19 v zariadení, je nevyhnutné neustále
dopĺňanie ochranných osobných pracovných pomôcok pre zamestnancov v priamom
kontakte s najrizikovejšou skupinou obyvateľstva.
Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných
a špeciálnych zdravotníckych potrieb z dôvodu výskytu pandemickej nákazy Covid-19
u klientov zariadenia a personálu, ktorý sa o nich stará. Finančná pomoc by pokryla
zvýšené potreby u klientov zariadenia: seniori, ŤZP, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO
a personálu.
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11

AIRA, n. o.

Revitalizácia zariadenia v
tieni pandemickej krízy

450,00 €

Nitra

Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečiť klientom aj zamestnancom lepšie nástroje na zvládanie
súčasnej pandemickej krízy. Organizácia trpí nedostatkom pomôcok a prístrojov, ako
aj personálu, z dôvodu karanténnych opatrení a testovania. Zároveň je žiaduce 20
klientom zariadenia skvalitniť kontakt s príbuznými, čo je ešte zásadnejšie u
psychiatrických diagnóz.

12

ALŽBETIN DOM, o. z.

Chceme byť lepšou
súčasťou životov
seniorov v našom
zariadení

350,00 €

Kráľová pri
Senci

Bratislavský

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálnotechnického vybavenia, z dôvodu zvýšených nákladov spôsobených vypuknutím
pandémie COVID-19, pre prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v zariadení pre
seniorov Alžbetin dom.

13

ALŽBETKA, n. o.

Pomáhame od východu
až po západ

450,00 €

Spišská Nová
Ves

Košický

Alžbetka, n. o. má zriadené dve zariadenia pre seniorov, ktoré odpovedajú na potreby
svojho okolia a poskytujú sociálne služby a pomoc najzraniteľnejšej skupine
obyvateľstva. Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu starostlivosti a zároveň chrániť
pred nákazou tak klientov, ako aj zamestnancov, a naďalej poskytovať svoju pomoc
tým, ktorí to najviac potrebujú a sú na ňu odkázaní. Taktiež pomôcť v prípade nákazy
prekonať toto náročné obdobie izolácie a s tým spojené sociálne dôsledky.

14

AMOS n. o.

750,00 €

Rokytov pri
Humennom

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany prijímateľov a zamestnancov zariadenia pred
šírením nákazy COVID-19, a to využívaním osobných ochranných pracovných
prostriedkov, dezinfekcie a zabezpečením čistoty ovzdušia v zariadení.

15

Annamaria

Zabezpečenie
dezinfekčných prístrojov
a ochranných prac.
prostriedkov
Spolu proti korone

450,00 €

Dolné
Plachtince

Banskobystrický Cieľom projektu je riešenie aktuálnych problémov klientov, ktorí sa ocitli v zariadení
poskytujúcom sociálnu službu z rodinných alebo zdravotných dôvodov. Aktuálna
situácia na Slovensku ovplyvnená núdzovým stavom spôsobeným koronavírusom je
veľmi náročná a zaťažuje nielen personál zariadení, ale najmä klientov, ktorí vnímajú
odlúčenie od rodín ešte citlivejšie ako za bežných okolností. Zariadenie má snahu
klientom uľahčiť túto situáciu a zabezpečiť ich dostatočnú ochranu pred covidom.

16

Arcidiecézna charita
Košice

Myslime viac na našich
seniorov

850,00 €

Košice

Košický

Dom pokojnej staroby v Lipanoch je zariadenie sociálnych služieb, ktoré vytvára
priestor na dôstojnú starobu pre 68 prijímateľov, prevažne seniorov. Začiatkom
septembra sa jeho brány zatvorili z dôvodu výskytu prípadov na ochorenie COVID-19
a seniori i zamestnanci ostali 42 dní v prísnej karanténe a izolácii. Vedomí si krehkosti
fyzického a duševného zdravia je cieľom projektu podpora bezpečnosti, zdravia a
ochrany týchto seniorov a zabezpečenie odbornej starostlivosti na najlepšej úrovni.

17

ARCUS –
Špecializované
zariadenie a
zariadenie pre
seniorov

Chránime seniorov

2 200,00 €

Košice

Košický

Cieľom projektu je posilniť a podporiť imunitný systém prijímateľov sociálnej služby a
poskytnúť im čo najbezpečnejšie prostredie počas náročného obdobia pandémie
nového koronavírusu COVID-19. Hlavnou myšlienkou toho projektu je zamerať sa na
stabilizáciu ich zdravia, a to podpornými medikamentmi, ako sú vitamíny a iné zdraviu
prospešné látky.

Prílohy
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18

Atrium Svidník, n. o.

Nákup ochranných a
hygienických pomôcok

500,00 €

Svidník

Prešovský

19

Bellina, n. o.

Spolu to zvládneme

700,00 €

Stará Turá

Trenčiansky

20

BENETRIX, n. o.

Chránime našich
seniorov

1 000,00 €

Martin

Žilinský

Cieľom projektu je zabezpečiť v čase pandémie COVID-19 bezbariérovú opatrovateľskú
starostlivosť pre prijímateľov a chrániť kúpou rúšok a nutrilonových rukavíc ich, ako aj
zamestnancov.

21

Bethesda Senior n. o.

Pomáhame SPPolu

800,00 €

Košice

Košický

Cieľom projektu je ochrana ľudského zdravia a zabezpečenia zlepšenia kvality
sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a v neposlednom rade psychologického
zázemia klientov – prijímateľov sociálnej služby, a to v súvislosti s aktuálnou situáciou
so šírením ochorenia COVID-19, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny obyvateľov.

22

Casa Slovensko n. o.

Pomoc pre seniorov

900,00 €

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je získanie ochranných pracovných pomôcok pri starostlivosti o
seniorov umiestnených v zariadeniach. Konkrétne ide o jednorazové hygienické
rukavice a respiračné rúška FFP3 bez výdychového ventilu. Aktuálne zariadenie trpí
akútnym nedostatkom ochranných pomôcok, čím sa zvyšuje riziko nákazy.

23

Centrál, n. o.

Pomáhame sppolu

1 350,00 €

Zlatná na
Ostrove

Nitriansky

Cieľom projektu je zamedziť šíreniu možnej nákazy od baktérií a vírusov, resp. šírenie
COVID-19, zaobstaraním mobilných germicídnych žiaričov, čím sa zabezpečí
prijímateľom sociálnej služby dezinfekcia miestností počas celého dňa.

24

Centrum služieb
Šarovce

COVID-19

700,00 €

Tekovské
Lužany

Nitriansky

Cieľom projektu je zabrániť vzniku ochorenia v zariadení, pravidelne čistiť vzduch,
podlahy na izbách klientov a v spoločenských priestoroch. Taktiež zabezpečiť ochranu
a dezinfekciu rúk. Zariadenie od začiatku pandémie minulo väčší obnos peňazí z
rozpočtu a v prípade zhoršenia situácie na podobné prostriedky už nezostanú financie.

25

Centrum sociálnych
služieb

Nebyť osamelý

400,00 €

Skalka nad
Váhom

Trenčiansky

Cieľom projektu je zníženie, resp. odstránenie pocitu samoty, izolácie, depresie,
úzkosti klientov v zariadení pre seniorov Skalka nad Váhom, sprostredkovaním
videohovorov cez notebooky a tablety získané vďaka projektu.

26

Centrum sociálnych
služieb – AVE

AntiCOVID

500,00 €

Dubnica nad
Váhom

Trenčiansky

Cieľom projektu je zabezpečenie materiálového vybavenia na realizáciu
protiepidemických opatrení v oblasti dodržiavania hygieny rúk z dôvodu výskytu
ochorenia COVID-19 v zariadení a udržiavanie kontaktu klientov v izolácii s ich rodinou
a vonkajším prostredím prostredníctvom informačných technológií.

Prílohy

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 je cieľom projektu zabezpečiť ochranné
pomôcky, ako sú: respirátor FFP2, respirátor FFP3, germicídny žiarič – uzatvorený,
ochranný oblek, ochranné rukavice, bezdotykový teplomer, dezinfekcia na ruky,
dezinfekcia na povrchy a vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb.
Cieľom projektu je spríjemniť a skvalitniť starostlivosť o najohrozenejšiu skupinu
obyvateľstva v boji proti koronavírusu, 40 seniorom v zariadení. Ocitli sa v ťažkej
situácii, keď sú pod vplyvom veľkého psychického tlaku, nakoľko sú izolovaní a bez
priameho kontaktu s rodinnými príslušníkmi a príbuznými. Kúpou technického
vybavenia na virtuálny kontakt sa spríjemnia dlhé chvíle v izolácii.
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27

Centrum sociálnych
služieb – Bôrik

Pomoc Nadácie SPP pre
Centrum sociálnych
služieb – Bôrik

2 000,00 €

Nitrianske
Pravno

Trenčiansky

28

Centrum sociálnych
služieb – DOMOV
JAVORINA

29

Ochrana a podpora
imunity klientov –
seniorov

800,00 €

Bzince pod
Javorinou

Trenčiansky

Centrum sociálnych
služieb – Jesienka

Pomáhame SPPolu

1 000,00 €

Myjava

Trenčiansky

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť CSS Jesienka dostatok OOPP a vybavenia pre
zamestnancov, a tým ochraňovať predovšetkým klientov v seniorskom veku. Akútne
sú potrebné ochranné overaly, respirátory FFP2, germicídne žiariče, rúška, rukavice,
dezinfekciu. CSS – Jesienka Myjava tak pomôže cieľovej skupine – 70 seniorom z
celkovej klientely 97 klientov.

30

Centrum sociálnych
služieb – Lednické
Rovne

Motivácia a sociálna
pomoc pre
zamestnancov

2 400,00 €

Lednické
Rovne

Trenčiansky

Cieľom projektu je sociálna pomoc, ako aj motivovanie zamestnancov, ktorí boli
ochotní zotrvať na pracovisku, zabezpečiť prevádzku a postarať sa o klientov v čase
infekcie COVID-19. Od 10. 10. 2020 do 30. 10. 2020 bolo z nariadenia RÚVZ zariadenie
Lednické Rovne absolútne uzatvorené.

31

Centrum sociálnych
Vojna proti COVIDU
služieb – MARGARÉTA
n. o.

900,00 €

Bajč

Nitriansky

Cieľom projektu je pre klientov z radov seniorov nakúpiť germicídne žiariče (5 kusov),
ktoré nie je možné zakúpiť z vlastných zdrojov pre ich vysokú cenu, na likvidáciu
baktérií a vírusov v zariadení, a tiež zabezpečiť nákup ochranných prostriedkov pre
zamestnancov zariadenia (respirátory, rúška, rukavice, dezinfekcia) so zámerom
ochrániť klientov.

32

Centrum sociálnych
služieb – NÁDEJ

S Nádejou do ďalších dní

450,00 €

Dolný Lieskov

Trenčiansky

Cieľom projektu je zabezpečiť ochranné prostriedky a vybavenie potrebné na
zabezpečenie starostlivosti o klientov a oceniť obetavú prácu zamestnancov. V boji s
COVID-19 je dôležité používanie ochranných prostriedkov aj pravidelná dezinfekcia.
Okrem materiálneho zabezpečenia však dôležitú úlohu zohráva aj ľudský faktor, ľudský
prístup, milé slovo a záujem. To dodáva klientom pocit istoty a bezpečia, a práve to je
dôležité na zamestnancoch oceniť.

33

Centrum sociálnych
služieb „Johanka“, n.
o.

Prosíme o pomoc pre
tých najzraniteľnejších

450,00 €

Spišské
Podhradie

Prešovský

Cieľom projektu je zachovať bezpečný a kvalitný pobyt prijímateľov sociálnej služby v
zariadení sociálnych služieb. Nedopustiť zníženie kvality ich života v súvislosti s
vynakladaním finančných prostriedkov na prostriedky potrebné v čase pandémie
(finančné ohodnotenie zamestnancov, ochranné a dezinfekčné prostriedky).

Prílohy

Cieľom projektu je poskytnúť finančnú pomoc na zakúpenie osobných ochranných
prostriedkov a germicídnych žiaričov. Každá pomoc má zmysel, obzvlášť v súčasnej
dobe, keď je zvýšená spotreba OOPP z dôvodu zabezpečenia ochrany zamestnancov
pri zabezpečovaní starostlivosti o klientov pred šíriacou sa infekčnou chorobou COVID19.
CSS – DOMOV JAVORINA predkladá tento projekt na materiálne zabezpečenie
ochranných a dezinfekčných prostriedkov, vitamínov a minerálov na ochranu a
podporu zdravia a imunity klientov – seniorov žijúcich v pobytovom zariadení
sociálnych služieb CSS – DOMOV JAVORINA pred šíriacim sa ochorením COVID-19.
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Centrum sociálnych
služieb ANIMA

Skráťme dlhé chvíle v
bezpečí domova

400,00 €

Liptovský
Mikuláš

Žilinský

35

Centrum sociálnych
služieb Bánovce nad
Bebravou

Pomáhame SPPolu

900,00 €

Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

36

Centrum sociálnych
služieb Domov pod
Tatrami Batizovce

Pomáhame a zvládneme
to SPPolu

500,00 €

Batizovce

Prešovský

Lepšie je riziku predchádzať, ako ho riešiť, v boji proti korone to platí dvojnásobne.
Zariadenie je v tomto výnimočné, nakoľko má osobnú skúsenosť s pozitivitou klientov
v obidvoch vlnách pandémie. Druhú vlnu pandémie sa zariadenie spolu s obetavými
zamestnancami aj v súčasnosti snaží zvládať. Zariadenie je stále v karanténe, nakoľko
druhá vlna zasiahla razantnejšie a zvýšenú zdravotnú starostlivosť potrebuje oveľa viac
klientov, ako tomu bolo v prvej vlne pandémie.

37

Centrum sociálnych
služieb EDEN

Ochranné a dezinfekčné
prostriedky – Spolu to
zvládneme

800,00 €

Liptovský
Hrádok

Žilinský

Cieľom projektu je zamedziť šíreniu respiračných ochorení v organizácii. Taktiež
zamedziť a chrániť najzraniteľnejších PSS a byť aj chránený v boji proti Covid-19. V
organizácii je potrebné zakúpiť respirátory FFP2, jednorazové ochranné plášte a
dezinfekčné roztoky na ruky, ktoré budú slúžiť pre PSS a i pre zamestnancov.

38

Centrum sociálnych
služieb Fantázia

Spoločne to zvládneme

800,00 €

Kysucké Nové
Mesto

Žilinský

39

Centrum sociálnych
služieb Horelica

Ochráňme našich
seniorov

Čadca

Žilinský

40

Centrum sociálnych
služieb Horný Turiec

Pomoc seniorom v CSS
Horný Turiec

Turčianske
Teplice

Žilinský

Cieľom projektu je zakúpením potrebných ochranných pomôcok, prístrojov a
dezinfekcie zabezpečiť zdravie a ochranu všetkým prijímateľom sociálnych služieb,
ktorí sú vzhľadom na vysoký vek a závažný priebeh ochorenia najviac rizikovou
skupinou. Cieľom je tiež nákupom tabletov zmierniť dôsledky sociálnej izolácie a pocity
osamelosti.
Cieľom projektu je zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre
zamestnancov v záujme ochrany ich zdravia, života a ochrany seniorov. Akútne je
potrebné zakúpiť ochranné overaly, návleky na obuv a FFP2 respirátory, ktoré sú
nevyhnutné počas výskytu nákazlivého ochorenia na ochranu zamestnancov a klientov
v dennodennom priamom kontakte. V súčasnosti je v zariadení 130 prijímateľov
sociálnych služieb.
Cieľom projektu je ochrániť cieľové skupiny 265 prijímateľov sociálnych služieb (PSS ),
seniorov a ťažko zdravotne postihnutých seniorov v CSS Horný Turiec, ktorí sú
najohrozenejšou skupinou v súvislosti s ohrozením vírusom COVID-19. Cieľ bude
dosahovaný nákupom germicídnych žiaričov a OOP, nakoľko si ich PSS nevedia, resp.
nedokážu zabezpečiť z vlastných príjmov.

Prílohy

1 200,00 €

800,00 €

Cieľom projektu je obstarať potrebnú elektroniku, ktorej využitie výrazne pomôže k
zmierneniu dopadov izolácie klientov. Prispeje k rozvoju aktivít na podporu ich
duševného zdravia. Zámerom je predchádzať u nich rozvinutiu depresie a úzkosti, aby
prežili toto neľahké obdobie v dobrej psychickej pohode. Nemenej významným cieľom
je zabezpečiť hygienicky bezpečné prostredie v zariadení. Realizáciou tohto projektu
bude podporená komunita 128 klientov a 113 zamestnancov zariadenia.
Cieľom projektu je zabezpečenie podpory imunity a zdravia pre klientov
prostredníctvom vitamínových doplnkov na obdobie štyroch mesiacov, ako aj
minimalizovať dopad aktuálneho vírusu a udržať priestory zariadenia v čo najmenej
vírusovo ohrozenom prostredí. Zabezpečiť im tak pocit bezpečia a slobodu pohybu na
oddelení. Nakoľko sú klienti dlhodobo izolovaní, prioritou je skvalitnenie života vo
vnútorných priestoroch.
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Centrum sociálnych
služieb Kamence

Chránime seniorov a
zamestnancov

42

Centrum sociálnych
služieb Ľadoveň

Korona nás nezlomí

43

Centrum sociálnych
služieb Letokruhy

Seniori v bezpečí

44

Centrum sociálnych
služieb Námestovo

Pomáhame SPPolu

45

Centrum sociálnych
služieb NÁRUČ Senior
& Junior Solčany

46

47

Kysucké Nové
Mesto

Žilinský

Cieľom projektu je chrániť seniorov a zamestnancov pred novým vírusom Covid-19.
Zámerom je zabezpečiť také opatrenia a dostatok pomôcok, ktoré by v čo najväčšej
miere ochránili zdravie a život seniorov a zamestnancov v zariadení.

Martin

Žilinský

Žilina

Žilinský

Cieľom projektu je zabezpečiť a zachovať najvyššiu úroveň kvality poskytovanej služby
a kvalitu života seniorov pri momentálne nastavených obmedzeniach pandémie
COVID-19 pomocou ochranných a dezinfekčných pomôcok, ale aj technického
príslušenstva na virtuálnu socializáciu s rodinou a príbuznými.
Cieľom projektu je zabezpečiť prostriedky a podmienky na nevyhnutnú ochranu
klientov, zamestnancov a ich rodiny. Rovnako dôležité je tieto podmienky aj trvalo
udržiavať. Nakúpenými pomôckami má zariadenie možnosť dodržiavať všetky zvýšené
protiepidemické a hygienické opatrenia, predovšetkým na reprofilizovanom oddelení
pre klientov s COVID-19.

800,00 €

Námestovo

Žilinský

SPP – Náruč Senior &
Junior, Solčany

575,00 €

Solčany

Nitriansky

Centrum sociálnych
služieb NÁRUČ Senior
& Junior, Bratislava

SPP – Náruč Senior &
Junior, Dúbravka

500,00 €

Bratislava

Bratislavský

Centrum sociálnych
služieb STRANÍK

Spolu zabezpečíme
bezpečnosť

Žilina

Žilinský

Prílohy

1 200,00 €

880,00 €

4 585,00 €

1 000,00 €

Cieľom projektu je čo najviac ochrániť klientov i zamestnancov v období pandémie,
zároveň prispieť k skvalitneniu starostlivosti, ochrany pred ochorením na COVID-19.
Týmto projektom je zabezpečená ochrana zdravia klientov aj zamestnancov pri
poskytovaní služieb.
Cieľom projektu je zakúpenie ochranných prostriedkov, vitamínov a potravín. Tie sú
absolútnou nevyhnutnosťou v súčasnom pandemickom stave. Keďže je zariadenie v
krízovom stave a klienti patria do skupiny potenciálne najohrozenejších, výrazne stúpli
náklady na chod celého zariadenia. Vek väčšiny seniorov už dávno prekročil 70 rokov
a v súčasnej pandemickej situácii je nevyhnutné ich čo najviac ochrániť.
Cieľom projektu je zakúpenie ochranných prostriedkov, potravín a špeciálneho
elektrického zdviháka pre imobilných pacientov. Všetky tieto nákupy sú
nevyhnutnosťou v súčasnom pandemickom stave. Nakoľko zariadenie funguje v
krízovom stave a klienti patria do skupiny potenciálne najohrozenejších, výrazne stúpli
náklady na chod celého zariadenia. Priemerný vek väčšiny seniorov sa pohybuje okolo
80 rokov a ich komfort a ochrana sú prioritou.
Cieľom projektu je zabezpečiť prostriedky a podmienky na najvyššiu možnú ochranu
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“), zamestnancov a dodávateľov. Vzhľadom
na epidemiologickú situáciu je veľmi dôležité tieto podmienky aj trvalo udržiavať.
Zakúpenými pomôckami zariadenie zabezpečí dodržiavanie zvýšených hygienických a
protiepidemických opatrení, predovšetkým na oddeleniach pre prijímateľov s
ochorením COVID-19.
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Centrum sociálnych
služieb Terchová

Spolu to zvládneme

800,00 €

Terchová

49

Centrum sociálnych
služieb Zákamenné

Chráňme sa navzájom

500,00 €

Zákamenné

50

CSS Radosť n. o.

Prvá pomoc v druhej
vlne

500,00 €

Prešov

51

Czd Kanaan

OCHRANA

500,00 €

Banská
Bystrica

52

DD a DSS Klenovec

Mangeľ ako dezinfektor

800,00 €

Klenovec

Banskobystrický Projektovým zámerom je získať pre zariadenie DD a DSS Klenovec mangeľ ako
dezinfektor bielizne. Nakoľko pôvodný sa pokazil a zamestnanci zariadenia tak prišli o
pomocníka pri každodennej činnosti, ktorá je práve v tomto „covid období“ dôležitá.
Mangeľ vďaka vysokej teplote zabezpečí dezinfekciu bielizne.

53

Diakonické sociálne
centrum Élim, n. o.

Spolu s SPP pomáhajme
najzraniteľnejším

700,00 €

Zvolen

Banskobystrický Cieľom projektu je podpora zariadenia pre seniorov riešením aktuálnych a akútnych
problémov 23 seniorov a 19 zamestnancov vyplývajúcich zo situácie pandémie COVID19. Pôjde o zakúpenie hygienických pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia
a materiálu, výživových doplnkov, vitamínov, notebooku na kontakt seniorov s rodinou
a o odmeny zamestnancom.

54

Diecézna charita Nitra

Bezpečne v hospici

500,00 €

Nitra

Nitriansky

Prílohy

Žilinský

Cieľom projektu je zakúpenie pomôcok a materiálneho vybavenia priestorov
zariadenia z dôvodu zabezpečenia bezpečného prostredia pre prijímateľov sociálnych
služieb a zamestnancov zariadenia. Cieľom projektu je zakúpiť termokamery a
ochranné pracovné pomôcky pre kontinuálny priebeh hygienicko-epidemiologického
režimu z dôvodu uľahčenia práce.
Žilinský
Cieľom projektu je nákup materiálno-technického vybavenia pre prijímateľov a
zamestnancov CSS Zákamenné na všetky 3 pracoviská. V rámci projektu je cieľom
zakúpiť 3 uzavreté germicídne žiariče, 6 bezdotykových dávkovačov dezinfekcie s
náhradnými náplňami, 22 kusov ochranných overalov proti vírusom a 10 000 kusov
nitrilových rukavíc.
Prešovský
Cieľom projektu je na základe doterajších skúsenosti reagovať na druhú vlnu COVID19. Ide najmä o kúpu ochranných pomôcok (rukavice, dezinfekcia, overaly), ako aj
kúpu vybavenia potrebného na poskytnutie starostlivosti, ktorá zníži počet
hospitalizácií seniorov. Tie sú v tomto čase pre seniorov veľmi rizikové a pre
nemocničný personál veľmi zaťažujúce.
Banskobystrický Cieľom projektu je ochrana života a zdravia klientov zariadenia pre seniorov CZD
KANAÁN. Konkrétne je cieľom vytvoriť bezpečné prostredie a ochrániť klientov pred
zvyšovaním mesačných úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.

Cieľom projektu je vytvorenie epidemiologicky bezpečných podmienok na
poskytovanie hospicovej starostlivosti pre klientov, personál a rodinných príslušníkov.
Na vytvorenie týchto podmienok je potrebné zabezpečiť germicídne žiariče na
sterilizáciu prostredia hospicu, OOPP pre personál, a to jednorazové. rukavice, rúška
FFP2, špecializovaný zdravotnícky materiál pre klientov a tiež notebook na odbúranie
pocitu sociálnej izolácie a nemožnosti sa stretávania s príbuznými.
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55

Diecézna charita Žilina Rozhýbme klientov
Kamila!

450,00 €

Žilina

Žilinský

56

Dignitas n. o.

Sociálne služby v
Dignitas n. o.

500,00 €

Plášťovce

Nitriansky

57

DOBRÝ PASTIER –
KLÁŠTOR POD
ZNIEVOM, o. z.

Pomáhame SPPolu

Kláštor pod
Znievom

Žilinský

58

Dom dôchodcov Oáza
staroby, n. o.

Zažívať blízkosť na diaľku
cez on-line videohovory

Bátovce

Nitriansky

59

Dom pokojnej staroby Ochrana seniorov pred
n. o., Gbely
ochorením COVID-19

Gbely

Trnavský

60

Dom seniorov
Brodské, n. o.

Zničenie vírusu Covid-19

550,00 €

Brodské

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečiť klientom bezpečné prostredie počas pandémie Covid19, zvýšiť dezinfekciu priestorov a zamedziť šíreniu vírusu.

61

Dom seniorov Dolný
Ohaj

Cesta k čistému
dýchaniu

450,00 €

Dolný Ohaj

Nitriansky

Projekt zahŕňa nákup germicídnych uzavretých žiaričov v počte 4 kusy. Akútny nákup
žiaričov zabezpečí prijatie opatrenia proti vzdušnej infekcii na ochorenie COVID-19.
Cieľom projektu je ochrániť imobilných bezvládnych seniorov na izbách a seniorov s
horšou obranyschopnosťou v kolektíve počas dňa, na miestach s vysokým rizikom
tvorby aerosólu.

62

DOM SENIOROV
Tatranská Štrba, n. o.

Čistý a kvalitný vzduch

Tatranská
Štrba

Prešovský

Cieľom projektu Čistý a kvalitný vzduch je eliminácia rizika vzniku infekčných ochorení
vznikajúcich v priestoroch s výskytom baktérií a vírusov. Elimináciu rizika je možné
minimalizovať prostredníctvom priamo a nepriamo vyžarujúcich germicídnych
žiaričov. Cieľovou skupinou sú seniori, ktorým sú poskytované sociálne služby v
zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov.

Prílohy

1 000,00 €

300,00 €

1 500,00 €

1 050,00 €

Projekt „Rozhýbme klientov Kamila“ je zameraný predovšetkým na zabezpečenie
rehabilitácie klientov zariadenia ako zmiernenie dôsledkov spôsobených ochorením
COVID-19. Počet pozitívnych klientov bol 25 z celkového počtu 26. Zároveň aj
zamestnanci zariadenia sa ocitli v novej životnej aj pracovnej situácii, preto je pre nich
potrebná supervízia ako podpora a pomoc supervízora cez nich samotným klientom.
Cieľom projektu je aj zakúpenie germicídnych žiaričov.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre
seniorov na zmiernenie aktuálneho problému – krízy spôsobenej ochorením COVID19. Cieľ sa má dosiahnuť prevenciou pomocou ochranného a zdravotníckeho materiálu
a aplikáciou plánovaných sociálnych rehabilitácií.
Cieľom projektu je uľahčiť poskytovateľovi sociálnych služieb ,,O.Z. DOBRÝ PASTIER –
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM“ zvládnuť náročnú pandemickú situáciu. Cieľ bude naplnený
kúpou respirátorov, rukavíc či dezinfekcie.
Cieľom projektu je klientom DD Oáza staroby, ktorí sú v súčasnej koronavírusovej
pandémii najohrozenejšou skupinou, poskytovať sociálnu službu v súlade s
ochrannými opatreniami. Pandémia spôsobila, že sa eliminovali sociálne kontakty
klientov s druhými ľuďmi, hlavne s rodinnými príslušníkmi. Seniorov trápi najmä
osamelosť a izolácia. Dnešná moderná doba a komunikačné technológie nám
ponúkajú alternatívy cez on-line priestor. Cieľom je umožniť videohovory
prostredníctvom notebooku.
Cieľom projektu je zvýšenie ochrany prijímateľov sociálnych služieb pred ochorením
COVID-19, zabezpečenie nevyhnutných ochranných pomôcok a prostriedkov pre
zamestnancov, ktorí sa o seniorov starajú, a tiež zadováženie zdravotníckeho
vybavenia, ktoré budú pravidelne používané na ochranu proti vírusom a baktériám.
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63

DOMINIK, n. o.

Ochráňme zraniteľných

800,00 €

Veľká Lehota

Banskobystrický Cieľom projektu je zakúpenie potrebných zdravotných pomôcok pre dezinfekciu
vzduchu priestorov DOMINIK, n. o., v ktorom sú poskytované sociálne služby a pomoc
pre najzraniteľnejšie skupiny seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Zakúpením a
používaním čističky vzduchu a povrchov sa vytvorí pre klientov ZSS príjemné a
bezpečné prostredie pre ich každodenný život.

64

Domov dôchodcov

Spoločnou
zodpovednosťou
ochráňme seniorov a
zamestnancov DD SNV

2 000,00 €

Spišská Nová
Ves

Košický

Cieľom projektu je vhodnou dezinfekciou a prístrojmi pre ničenie vírusov prispieť k
dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických opatrení za účelom ochrany
najzraniteľnejšej skupiny osôb – seniorov. Zároveň pri uzatvorení zariadenia umožniť
seniorom komunikovať so svojimi blízkymi prostredníctvom informačných technológií.
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Domov dôchodcov

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Streda nad
Bodrogom

Košický

Cieľom projektu je skvalitnenie starostlivosti klienta v boji s ochorením na COVID-19.
Boj s pandémiou nie je ľahký, hlavne keď je klient najohrozenejšou skupinou. Prvoradú
úlohu zohráva zabezpečenie ochranných prostriedkov, špeciálny zdravotný materiál,
hygienické pomôcky. Bez týchto pomôcok nie je možné zabezpečiť potrebnú ochranu
klientov.
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Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb

Spolu a bezpečne

700,00 €

Krupina

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb

Zabránenie vzniku a
šíreniu ochorenia
COVID-19 v pobytovom
zariadení

300,00 €

Slovenská
Ľupča

Banskobystrický Cieľom projektu je udržanie sociálneho kontaktu klientov s príbuznými
prostredníctvom tabletov, ktoré by mohli používať na komunikáciu s príbuznými aj
čiastočne a úplne imobilní klienti na lôžkach. Dodržiavaním hygienických a
dezinfekčných opatrení, používaním germicídnych žiaričov udržať súčasný stav
zariadenia bez nakazenia sa vírusom COVID-19.
Banskobystrický Cieľom projektu je zabránenie vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 prostredníctvom
zabezpečenia dostatočného množstva jednorazových rukavíc pre sestru a
opatrovateľky, ktoré sa starajú o seniorov a zdravotne postihnutých občanov s
duševnými poruchami a poruchami správania, zabezpečením dezinfekčných
prostriedkov, dezinfekčného mydla, jednorazových utierok a možnosťou zakúpenia
čističiek vzduchu do obytných miestností klientov.
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Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Senium

Svetlo-Pomoc-Potreba

700,00 €

Banská
Bystrica

Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany zdravia a života seniorov žijúcich v zariadení
sociálnych služieb pred ochorením COVID-19 zakúpením špecializovaného
zdravotníckeho materiálu. Konkrétne je cieľom zakúpiť prenosné germicídne žiariče,
ktoré sa dajú použiť v prítomnosti ľudí a čističku vzduchu.

69

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb SOCIETA

Podporme a chráňme
seniorov

400,00 €

HodrušaHámre

Banskobystrický Cieľom projektu je zakúpenie notebooku pre skvalitnenie hlasovej komunikácie
klientov s rodinnými príslušníkmi, ako aj možnosť ďalšej komunikácie s podporou
internetu. Ďalším cieľom je potreba zakúpenia ochranných pomôcok, a to jednorazové
chirurgické rukavice používané pri poskytovaní opatrovateľských služieb klientom.

Prílohy

44

70

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Sušany

Pomáhame SPPolu –
nákup hyg. pomôcok a
ochr. prostriedkov

500,00 €

Sušany

71

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Veľký Krtíš

Alternatívne
kontaktovanie seniorov s
blízkymi v bezpečnom
prostredí

950,00 €

Veľký Krtíš

72

Domov dôchodcov a
DSS

Zakúpenie hygienických
a ochranných
prostriedkov

500,00 €

Tisovec

Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečiť ochranu zdravia našich klientov pred šírením vírusu
Covid-19 najmä dostupnými hygienickými pomôckami a ochrannými prostriedkami.
Jedná sa o zakúpenie rúšok, respirátorov, jednorazových rukavíc, dezinfekcie a pod.
pre klientov zariadenia, ale aj personálu, ktorý sa dennodenne o klientov stará.
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Domov dôchodcov
Detva

SPOLU TO ZVLÁDNEME

700,00 €

Detva

Banskobystrický Cieľom projektu je čo najviac minimalizovať nepriaznivý dopad pandémie COVID-19 na
celkový chod zariadenia sociálnych služieb. Zvýšiť finančný rozpočet, ktorý je krízovejší
kvôli neplánovaným výdavkov v súvislosti s pandémiou, a zabezpečiť nákup osobných
ochranných dezinfekčných a hygienických prostriedkov.
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Domov dôchodcov
Dolné Saliby

SPPoločne proti
pandémii COVID-19

750,00 €

Dolné Saliby

Trnavský

Projekt zabezpečí kúpu germicídnych žiaričov, vitamíny vo forme ovocia a zeleniny,
kvalitné výživové doplnky za účelom posilnenia imunity seniorov zariadenia, a tým
prispeje k skvalitneniu starostlivosti v aktuálnej nepriaznivej situácii. Podporí zdravie
seniorov, zvýši ich odolnosť v boji s pandémiou ochorenia COVID-19, čo je z jednou z
priorít pri poskytovaní sociálnej služby v tomto náročnom období.
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Domov dôchodcov
Chynorany

„Spolu to zvládneme!“

300,00 €

Chynorany

Trenčiansky

Cieľom projektu je, aby každý z 32 klientov a 20 zamestnancov DD bol maximálne
podporovaný v udržaní si fyzického a psychického zdravia v období pandémie Covid19. Aby čo najľahšie prekonal obavy z odlúčenia od svojej rodiny, je potrebné
zabezpečiť videotelefón a rôzne spoločenské hry, ktoré zmysluplne vyplnia čas. Na
podporu udržania fyzického zdravia potrebuje DD difuzér a stojany s dezinfekciou. DD
potrebuje aj pulzné oxymetre na kontrolu zdravotného stavu imobilných klientov a
klientov s demenciou.
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Domov dôchodcov
Skvalitnenie života
Pažítková 2, Bratislava našich seniorov

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najkvalitnejšie prostredie a ovzdušie pre klientov aj
zamestnancov domova dôchodcov. Germicídne žiariče by boli využité na dezinfekciu a
čistenie vzduchu a sterilizáciu prostredia v jednotlivých miestnostiach – na izbách
klientov a v spoločných priestoroch zariadenia.

Prílohy

1 350,00 €

Banskobystrický Cieľom projektu je nákup hygienických pomôcok a ochranných prostriedkov a to
konkrétne jednorazové rukavice, bezdotykový stojan na dezinfekciu s dávkovačom,
ochranné rúška, dezinfekcia, dávkovače na jednorazové utierky a jednorazové utierky
pulzný oxymeter.
Banskobystrický Cieľom projektu je podpora psychického a fyzického zdravia seniorov počas izolácie.
Pre udržanie psychickej pohody je dôležitý kontakt s blízkymi osobami aj alternatívne
(tablet, notebook), keď osobný kontakt nie je možný. Fyzické zdravie seniorov chráni
pred možnou nákazou patogénmi (najmä COVID-19), a preto je dôležitá najmä
dezinfekcia rúk a sterilizácia vzduchu.
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77

Domov dôchodcov v
Klížskej Nemej

Pomáhame SSPolu

900,00 €

78

Domov jesene života – Chráňme DJŽ pred
zariadenie pre
COVIDOM
seniorov

4 500,00 €

79

Domov Jesienka
Šurany

Pomáhame SPPolu

80

Domov Klas n. o.

Chránime našich
starkých

81

Domov MÁRIE

Pomáhame každý deň

82

Domov MUDr.
Dallosa, n. o.

Sme v spojení v boji
proti korone

450,00 €

83

Domov n. o.,
Partizánske

„Život a práca v
zariadení sociálnych
služieb bez obáv“

1 000,00 €

84

Domov Nálepkovo, n.
o.

Chráň seba, ochrániš
iných

Prílohy

Klížska Nemá

Nitriansky

Cieľom projektu je využiť poskytnuté finančné prostriedky na ochranu zdravia
obyvateľov a zamestnancov, spolu 116 osôb, resp. skvalitniť zdravotnú starostlivosť
technickými prostriedkami, vitamínmi a výživovými doplnkami v Domove dôchodcov v
Klížskej Nemej.

Bratislava

Bratislavský

Projekt je zameraný na zabránenie opätovnej infekcie prijímateľov sociálnej služby v
zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby Domov jesene života. Cieľom
projektu je minimalizácia rizika infekcie prijímateľov prostredníctvom zamestnancov.

900,00 €

Šurany

Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných ochranných a bezpečnostných pomôcok
pre klientov zariadenia počas pandémie COVID-19.

700,00 €

Vrbové

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečenie hygieny, ochranných prostriedkov, špeciálneho
vybavenia – ozónového čističa vzduchu, germicídnych žiaričov. Je potrebné urobiť
všetko pre ochranu života a zdravia klientov v seniorskom veku.

Banská
Štiavnica

Banskobystrický Cieľom projektu je doplniť a skvalitniť každodennú starostlivosť o klientov v snahe
zabrániť preniknutiu koronavírusu do zariadenia, resp. prispieť zastaveniu jeho šírenia
v zariadení. Cieľom je ochrániť klientov, ako aj zamestnancov pred covidom.
Zabezpečením dostatočných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj
materiálnym vybavením sa podarí eliminovať či zastaviť riziko šírenia nákazy.
Trnavský
Cieľom projektu je zakúpiť tablety pre klientov, aby boli v spojení cez mobilné aplikácie
so svojimi príbuznými nie iba hlasom, ale aj obrazom počas zákazu návštev. Tiež je
cieľom zakúpiť ochranné prostriedky na boj s koronou.

1 000,00 €

700,00 €

Moravský
Svätý Ján

Partizánske

Trenčiansky

Hlavným cieľom projektu je doplniť zásoby dostatočným množstvom potrebných
pomôcok na aktuálnu 2. vlnu a prípadnú ďalšiu vlnu pandémie COVID-19. Aktuálne sa
zariadenie nachádza v akútnej fáze tohto ochorenia a celé zariadenie vrátane všetkých
prijímateľov, ktorých väčšina má viac ako 80 rokov, spolu s polovicou zamestnancov
museli ísť do povinnej karantény. Počas tohto ťažkého obdobia sa zistilo, ktoré druhy
pomôcok sú najviac dôležité a potrebné.

Nálepkovo

Košický

Cieľom projektu je vytvoriť také bezpečnostné opatrenia v oblasti umývania a
dezinfekcie rúk, čistenia a dezinfekcie objektu, čistenia a dezinfekcie bielizne,
osobných ochranných pracovných prostriedkoch a ochranných prostriedkoch pre
personál, návštevy a prijímateľov sociálnych služieb, ktoré by eliminovali riziko vzniku
a šírenia nákazy.
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Domov pre seniorov
Golden Age

Zvyšovanie komfortu
poskytovania sociálnych
služieb

Liptovský
Mikuláš

Žilinský

Cieľom projektu je zvyšovanie hygieny, bezpečnosti a zmysluplné trávenie voľného
času seniorov. Zariadenie nemá dostatočné množstvo ochranných prostriedkov a
prostriedky pre individuálnu a skupinovú prácu so seniormi. Zámerom je vyriešiť
nedostatok materiálu, vytvoriť zásteny pre zvýšenie intimity každého klienta,
dezinfikovať vzduch germicídnymi žiaričmi, zvýšiť služby pre klienta aktivitami na
zmysluplné trávenie voľného času.

86

Domov seniorov
AMBRÓZIA Idősek
otthona

Boj s koronavírusom

Šamorín

Trnavský

Projekt je zameraný na prevenciu a zvládanie krízovej situácie v súvislosti s
epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom. Cieľom projektu je
minimalizovať riziko výskytu infekcie s koronavírusom, a to dodržiavaním hygienických
predpisov, dezinfekciou priestorov zariadenia.
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Domov seniorov
Lamač

Bezpečný život NAŠICH
seniorov

2 500,00 €

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany zdravia každého klienta v Domove seniorov
Lamač. Jedná sa o zariadenie s kapacitou 195 klientov. Počas pandémie je potrebné
zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok, hygienických potrieb a vitamínov. V
prípade úplného uzavretia zariadenia je zámerom zmysluplnejšie spríjemniť deň
klienta, napr. spoločenskými hrami.

88

Domov sociálnych
služieb

Podaj pomocnú ruku v
čase pandémie –
zachráň životy našich
seniorov!

800,00 €

Bušince

Banskobystrický Cieľom projektu je vytvorenie bezpečného prostredia pre mužov žijúcich v Domove
sociálnych služieb, v stredisku Piešť. V súčasnej situácii zdravotného ohrozenia mnohí
z nich patria k rizikovej skupine obyvateľstva, vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.
Cieľom projektu je eliminovať riziko šírenia nákazy a zabezpečiť chýbajúce ochranné
prostriedky.

89

Domov sociálnych
služieb

Čistota prostredia a rúk
bráni šíreniu chorôb

700,00 €

Drábsko

Banskobystrický Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas sv. Jána Bosca a na zakúpenie špeciálneho
zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné a účinné v
boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na ochranu
zdravia a života klientov.
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Domov sociálnych
služieb

Bezpečný domov

600,00 €

Detva

Domov sociálnych
služieb – Zemianske
Podhradie

Bezpečie a imunita
klientov

500,00 €

Zemianske
Podhradie

Banskobystrický Cieľom projektu je čase pandémie predchádzať rizikám spojeným s útlmom činnosti
PSS, aby nebolo ohrozené ďalšie fungovanie. Prijímateľmi sú ženy s poruchami
správania, mentálnym a telesným postihnutím od 18 rokov, ale prevažná časť je v
dôchodkovom veku. Dezinfekčné a ochranné pomôcky sa míňajú, rovnako ako financie
na ich zakúpenie.
Trenčiansky
Cieľom projektu je zaistenie bezpečného prostredia, čistenie priestorov čističkou
vzduchu a germicídnym žiaričom, a taktiež podporenie imunitného systému klientov s
podporou vitamínov.
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Prílohy

1 000,00 €

450,00 €
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Domov sociálnych
služieb Hrabiny,
stredisko DD a DSS

Pomáhajme a chráňme

500,00 €

Nová Baňa

Banskobystrický Hlavným cieľom projektu je eliminácia obmedzení vyplývajúcich z pandémie Covid-19,
ktoré dopadajú na skupinu seniorov, podpora ochrany ich zdravia a zabezpečenie
ochranných pomôcok na predchádzanie nákaze.

93

Domov sociálnych
služieb pre dospelých

SPPolu pre zdravie a
jeho ochranu

450,00 €

Báhoň

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany zdravia 137 klientov a 93 zamestnancov
nakúpením respirátorov, jednorazových overalov a rukavíc. Taktiež zabezpečenie
bezinfekčného prostredia v jedálňach zakúpením uzavretých germicídnych žiaričov,
včasnej diagnostiky nakúpením teplomerov a pulzných oxymetrov a aktivizácie
klientov prostredníctvom hier – šípky a notebook.

94

Domov sociálnych
služieb pre dospelých
Bojková

Germicídne žiariče ako
prevencia pred šírením
COVID-19

450,00 €

Cerová

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov, v ktorých sa
poskytuje sociálna služba 34 prijímateľom sociálnej služby, ktorí patria k
najohrozenejším z hľadiska citlivosti na nákazu COVID-19. Z poskytnutých prostriedkov
je v pláne nakúpiť germicídne žiariče, ktorých primárnou funkciou je sterilizácia
prostredia UV žiarením.
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Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Spolu to zvládneme

500,00 €

Bratislava

Bratislavský

Účelom projektu Spolu to zvládneme je nielen zabezpečiť dezinfikovaný a bezpečný
priestor, ale aj podporiť prijímateľov s mentálnym postihnutím duševnými poruchami,
aby sa mohli rozvíjať v prácach, ktoré ich napĺňajú a dokážu byť prostredníctvom nich
užitoční aj pre spoločnosť a komunitu. Prijímatelia trávia čas zmysluplne výrobou
rozličných dekorácií, ktorými budú môcť potešiť svojich blízkych. Zviditeľnia sa svojou
prácou a budú rozvíjať aj svoje motorické zručnosti, zmysel pre detail a podporí to ich
estetické cítenie.
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Domov sociálnych
Pomoc v čase pandémie
služieb sv. Jána z Boha

500,00 €

Spišské
Podhradie

Prešovský

Cieľom projektu je zachovať bezpečný a kvalitný pobyt prijímateľov sociálnej služby v
zariadení sociálnych služieb. Zároveň nedopustiť zníženie kvality ich života v súvislosti
s vynakladaním finančných prostriedkov na prostriedky potrebné v čase pandémie
(finančné ohodnotenie zamestnancov, ochranné a dezinfekčné prostriedky...).
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Domov sociálnych
služieb v Brezovičke

500,00 €

Brezovica

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečiť maximálnu dostupnosť dezinfekcie a hygienických
pomôcok všetkým prijímateľom sociálnych služieb i zamestnancom v objekte DSS
Brezovička a RhS Lipany pri vstupoch do budov, v spoločenských miestnostiach,
izolačné miestnosti a podobne. Projekt predpokladá zabezpečiť prenosné stojanové
bezdotykové dávkovače, dezinfekcie rúk s rozprašovačom, germicídny žiarič, čistič
vzduchu a ostatné potrebné hygienické pomôcky za účelom eliminácie šírenia vírusu
COVID-19.

Prílohy

COVID-19 – pomoc pre
PSS našich zariadení v
DDS Brezovička a RhS
Lipany
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Domov sociálnych
služieb v Stropkove,
Hlavná 80/50

Pomáhame SPPolu

400,00 €

Stropkov

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravia prijímateľov v zariadení hlavne
pred respiračným ochorením COVID-19 cez zvýšenú dezinfekciu prostredia bez
narušenia chodu celej prevádzky a dosiahnuť čo najnižší počet infikovaných
prijímateľov aj zamestnancov nielen v boji s vírusom COVID-19.

99

Domov sociálnych
služieb „Dúha“ Svätý
Peter

Mimoriadny grantový
program Pomáhame
SPPolu

450,00 €

Svätý Peter

Nitriansky

Cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v oblasti zvýšenej
starostlivosti o klientov počas pandémie COVID-19. Zabezpečením germicídneho
žiariča, antibakteriálnych čistiacich prostriedkov, pracích prostriedkov, rukavíc, gélov,
dezinfekčných prostriedkov sa môže skvalitniť poskytovanie služieb a najmä ochrániť
klientela.

100 Domov sv. Dominika

Domov sv. Dominika a
ochrana pred nákazou
COVID-19

600,00 €

Petrovany

Prešovský

Cieľom projektu je čo najviac ochrániť prijímateľov sociálnych služieb cez zabezpečenie
ochranných pracovných prostriedkov, dezinfekcie, dezinfekčných prístrojov, vitamínov
a výživových doplnkov. Pre využitie voľného času v čase, keď sú návštevy zakázané, je
zámerom aj zakúpenie veľkého televízora a zabezpečenie trvanlivých potravín pre
prípadnú karanténu zariadenia. Cieľovou skupinou je 30 prijímateľov a 19
zamestnancov.

101 Domov V Poloninách

Chceme to zvládnuť

700,00 €

Nová Sedlica

Prešovský

Prioritou projektu je ochrana zdravia a života seniorov a zabezpečenie
epidemiologickej bezpečnosti v hygienicky náročnom prostredí počas trvania
pandémie COVID-19. Cieľom a nevyhnutnosťou je chrániť seniorov počas takého
závažného, zdravie a život ohrozujúceho stavu. Cieľom je zároveň zodpovedná
príprava na krízový stav ochorenia klientov v zariadení nákupom dezinfekcií,
ochranného pracovného oblečenia, vitamínov či rukavíc.

102 Domov v prírode n. o.

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Obyce

Nitriansky

Projektom chce domov pomôcť klientom a zamestnancom zvládnuť zložitú
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19. Cez projekt by bol
zakúpený germicídny žiarič na vyžarovanie izieb a spoločných priestorov, notebook na
komunikáciu klienta s rodinou a zvyšnú sumu by domov použil na navýšenie mzdových
kapacít pre zamestnancov, na ktorých sú počas mimoriadnej situácie kladené zvýšené
nároky. Kapacita domova je 72 klientov, o ktorých sa stará 36 zamestnancov.

103 Domov vďaky

Bezpečné miesto

700,00 €

Rajec

Žilinský

Cieľom projektu je zvýšiť technickú vybavenosť zariadenia a tým zabezpečiť zdravotne
bezpečnejšie a vľúdnejšie miesto pre ubytovaných seniorov. Domov vďaky aktuálne
poskytuje služby 29 klientom v seniorskom veku, a preto je dôležité dbať o ich zdravie
a psychickú pohodu. Značná časť klientov je imobilná, mnohí majú vážne zdravotné
komplikácie.

Prílohy
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104 Domov, n. o.

Pomáhame SPPolu

500,00 €

Veľké
Kapušany

Košický

Cieľom projektu je riešiť aktuálny problém zariadenia a to zabezpečiť dostatok OBPP v
rámci zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu a pomôcť 38 klientom
prekonať najťažšie obdobie v rámci zabezpečenia starostlivosti v súvislosti so
zvýšením rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19.
Seniori sú jednou z
najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy COVID-19, preto im treba venovať
špeciálnu pozornosť a ochranu v rámci poskytovania sociálnych služieb a dostatočným
zabezpečovaním OBP.

105 Domus Bene – Dom
Dobra o. z.

Pomáhame SPPolu

1 150,00 €

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečenie jednorazových pomôcok, ochranných pomôcok,
zakúpenie čističky vzduchu, germicídného žiariča a biotronovej lampy. Zariadenie, ako
neverejný poskytovateľ sociálnej služby, vyčerpalo takmer všetky financie na ochranu
a jeho cieľom je naďalej zabezpečovať kvalitnú sociálnu službu.

106 DOSS – Dom
sociálnych služieb n.
o.

Aktivitami a terapiou
proti korone

300,00 €

Kráľovský
Chlmec

Košický

107 DSS a ŠZ Liptovský
Hrádok

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Liptovský
Hrádok

Žilinský

Cieľom projektu je vytvoriť klientom v prostredí zariadenia vhodné a príjemné
podmienky na denné aktivity a možnosti spojenia so svojimi blízkymi, od ktorých sú v
čase koronakrízy odlúčení viac ako kedykoľvek predtým. Zámerom je dopriať im v čase,
keď sa na nich zo všetkých strán valia hrozivé správy, pocit bezpečia, istoty a pocit
rodinného zázemia.
Cieľom projektu je čo najefektívnejšie vyriešiť súčasnú nepriaznivú situáciu v zariadení.
Momentálne sa v zariadení nachádzajú klienti, ktorým bolo potvrdené ochorenie
Covid- 19. Jednou z možností, ako predísť ďalšiemu šíreniu koronavírusu, je získať
finančné prostriedky na nákup germicídneho ozónového žiariča, ktorý sa používa na
dezinfekciu priestorov, a bezkontaktný dávkovač dezinfekcie. Momentálne sa v tomto
zariadení nachádzajú aj klienti vo veku nad 62 rokov (12 žien, 21 mužov).

108 DSS a ZpS Kaštieľ

Mimoriadny grantový
program Pomáhame
SPPolu

615,00 €

Stupava

Bratislavský

400,00 €

Lučenec

Banskobystrický Cieľom projektu je poskytnutie prevencie a ochrana pred infekčnými ochoreniami pre
prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov používaním vitamínových doplnkov,
ochranných osobných pomôcok v DSS.

109 DSS LIBERTAS Lučenec Prevencia šírenia
infekčných ochorení

Prílohy

Cieľom projektu je zrealizovať možnosť kontaktu prijímateľov so svojimi príbuznými. V
zariadení aktuálne žije 81 seniorov, ktorým chýba priamy kontakt s rodinou, čo má
negatívny dopad na ich psychické zdravie. U mnohých prijímateľov je dôležitá
neverbálna komunikácia – vizuálny kontakt, úsmev, mávanie. Pre udržiavanie
sociálnych kontaktov je potrebné zabezpečiť technické pomôcky vo forme routerov,
káblov, internetu a tabletov, prostredníctvom ktorých bude možné komunikovať s
príbuznými on-line.
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110 FOR REGION, n. o.

Pomáhame SPPolu

1 000,00 €

Rožňava

Košický

Cieľom projektu je v čase pandémie dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické
opatrenia, aby sa chránilo zdravie a životy seniorov a, samozrejme, aj zamestnancov.
Na dennej báze sa v zariadení niekoľkokrát dezinfikujú všetky dotykové plochy, izby a
spoločné priestory a zariadenia je nutné denne vyžiariť germicídnym žiaričom.

111 Gabriela n. o.

Čistotou proti COVID -19

2 000,00 €

Prešov

Prešovský

Cieľom projektu je zakúpenie ochranných pomôcok a dezinfekcie na zvýšenie ochrany
prijímateľov a rovnako aj zamestnancov, a tak urobiť všetko potrebné, aby sa zabránilo
nákaze COVID-19 v zariadení. Zvládnuť sa to dá zakúpením germicídnych žiaričov,
rúšok, rukavíc a dezinfekcií.

112 GERION senior
centrum, n. o.

Injekcia pomoci Gerionu

700,00 €

Zámutov

Prešovský

Cieľom projektu je zvýšiť ochranu klientov v zariadení pre seniorov nákupom
hygienických pomôcok a ochranných prostriedkov, čím sa zvýši aj kvalita
poskytovaných sociálnych služieb. Cieľ bude naplnený kúpou rukavíc, ochranných
rúšok, plošnej dezinfekcie, respirátorov, štítov a pod.

113 HARMONIA – Domov
sociálnych služieb a
zariadenie pre
seniorov

Spolu to zvládneme

700,00 €

Strážske

Košický

Cieľom predkladaného projektu je chrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva –
seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, čiže prijímateľov sociálnych služieb
zariadenia Harmónia. V tejto ťažkej dobe, ktorú všetci prežívajú, je snahou hľadať
všetky možné prostriedky slúžiace k ochrane zdravia a života.

114 Harmonia –
Zariadenie pre
seniorov

Spájanie seniorov s
rodinou – digitálne

1 140,00 €

Hlohovec

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečenie on-line stretnutí klientov s ich rodinnými príslušníkmi
a blízkymi priateľmi. Digitálna forma je jedna z najbezpečnejších foriem kontaktu pre
rizikovú cieľovú skupinu, preto videohovor pomocou tabletu je jedna z ciest bližšieho
kontaktu. Dokáže zmierniť stres a neistotu a vniesť aj malú radosť do všedných dní.
Cieľom projektu je v súčasnej epidemiologickej situácii zabezpečenie čo najväčšej
ochrany zdravia pre seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí. Ochrana zdravia
pri starostlivosti o seniorov sa dosiahne čistením rúk dezinfekčnými gélmi,
germicídnymi žiaričmi, ktoré ničia mikroorganizmy v prostredí, či zariadením na
inteligentné rozpoznávanie teploty, ktorým sa predíde tomu, aby seniori prišli do
kontaktu s chorým človekom. Vitamínmi sa prispeje k správnemu fungovaniu
imunitného systému.
Cieľom projektu je zakúpenie pomôcok na zmysluplné trávenie voľného času seniorov
v období sociálnej izolácie, ktorých počet je 109, a tiež zakúpenie ochranných pomôcok
počas pandémie COVID-19 pre zamestnancov (60), ktorí prichádzajú do
bezprostredného kontaktu so seniormi. Zakúpenie ochranných prostriedkov, ktorých
denná spotreba je v momentálnej situácii hrozby ochorenia Covid-19 enormná,
prispeje k predchádzaniu šírenia ochorenia v zariadení.

115 Harmónia – zariadenie Chráňme svojich
pre seniorov, domov
seniorov
sociálnych služieb a
útulok

450,00 €

Žilina

Žilinský

116 Harmónia n. o. OCEAN Podpora nových aktivít v
období sociálnej izolácie
a ochrana zdravia

800,00 €

Senica

Trnavský

Prílohy
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117 HESTIA, n. o.

Bezpečie pre
zraniteľných

700,00 €

Bratislava Dúbravka

Bratislavský

Cieľom projektu je získanie a zabezpečenie potrebných finančných zdrojov pre
skvalitnenie a zintenzívnenie starostlivosti o 34 klientov počas pandémie nového
koronavírusu. Od jari 2020 je nutné realizovať zvýšené nákupy hygienických,
dezinfekčných prostriedkov, ochranných osobných pomôcok pre zamedzenie šírenia
COVID-19. Súčasne je nutné sa viac individuálne venovať klientom, ktorí zostali
nechtiac izolovaní od možných kontaktov so svojimi najbližšími a rodinou.

118 Horný Harbok, n. o.

SENIOR V BEZPEČÍ

750,00 €

Radvaň nad
Laborcom

Prešovský

Cieľom predloženého projektu je zvýšiť bezpečnosť a ochranu seniorov, ktorí sa
rozhodli „jeseň“ svojho života tráviť v Zariadení pre seniorov Horný Harbok v Radvani
nad Laborcom. Poslaním je vytvoriť podmienky vhodné na kvalitný život v zdravom a
príjemnom prostredí. Nakoľko všetkými otriasla situácia okolo ochorenia COVID-19,
ocitli sa v ťažkej situácii, ktorá je pre zariadenie aj finančne vyčerpávajúca. Cieľom je
zvládnuť zvýšenú spotrebu ochranných pomôcok.

119 Hospic Milosrdných
sestier

„V hospici sa pod
rúškom starostí skrýva
nevšedná tvár radosti.“

500,00 €

Trenčín

Trenčiansky

Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných
pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia v Hospici Milosrdných
sestier vyplývajúceho z vykonaného štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) zo dňa 10. 11.
2020 na základe hlásenia pozitívneho nálezu COVID-19 u 4 pacientov a 2 zamestnancov
hospicu, a následne uložených opatrení na predchádzanie šíreniu prenosných
ochorení.

120 Spišská katolícka
charita – Hospic sv.
Alžbety

Blízko ľuďom

500,00 €

Ľubica

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečiť odbornú a bezpečnú starostlivosť terminálne chorým
seniorom v zdravotníckom zariadení Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Pandémia Covid-19
kladie výnimočné požiadavky na personál Hospicu vzhľadom na zvýšený štandard
hygieny, nutnosť uzavretia hospicu návštevám príbuzných a nevyhnutnosť riešenia
sociálneho kontaktu pacientov. Projekt by mal pomôcť splniť tieto zvýšené požiadavky
v období nasledujúcich mesiacov.

121 Hospic Sv. Františka z
Assisi, n. o.

Pomáhame SPPolu

400,00 €

Palárikovo

Nitriansky

122 Hronov, n. o.

Chránime
najzraniteľnejšiu skupinu

800,00 €

Brusno-Ondrej
nad Hronom

Prílohy

Cieľom projektu je zabezpečenie otvoreného germicídneho žiariča a rukavíc. Obe
pomôcky sú neoddeliteľnou potrebou v činnosti organizácie. Ceny rukavíc v čase
covidu narástli a množstvo spotrebovaných rukavíc je značné.
Banskobystrický Cieľom projektu je ochrániť prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú najzraniteľnejšou
skupinou, pred ochorením COVID-19. Cieľ bude naplnený pomocou dezinfektora.
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123 Humanitarian, n. o.

Zabezpečenie
ochranných pomôcok

900,00 €

Jarabina

Prešovský

124 Humanitné združenie
„Ľudské srdce“

Aj bez okna sa vidíme

750,00 €

Štúrovo

Nitriansky

125 JA Home life, n. o.

Pomocná ruka v
neľahkých časoch

550,00 €

Banská
Štiavnica

Banskobystrický Cieľom projektu „Pomocná ruka v neľahkých časoch“ je podať klientom a
zamestnancom Domova dôchodcov Život v Banskej Štiavnici pomocnú ruku v
neľahkých časoch spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Starčekom a
starenkám, ktorí prežívajú jeseň života v tomto zariadení a majú strach o svoje zdravie,
domov zabezpečí ochranné a hygienické pomôcky i zdravotnícky materiál. Keďže majú
zakázané návštevy a obmedzené vychádzky, bude im zabezpečené i odborné
poradenstvo a supervízia.

126 JESEŇ ŽIVOTA, n. o.
Veľká Lomnica

Zodpovedne spolu s
prijímateľmi sociálnej
služby

800,00 €

Veľká Lomnica

Prešovský

Projekt sa chápe ako prevencia u seniora v stave ohrozenia zdravia až života, nielen v
čase pandémie, so zameraním na aktívne vyhľadávanie ochorení vo včasnom štádiu,
na predchádzanie komplikáciám, urýchlenie rekonvalescencie možného ochorenia.
Akútna je potreba zriadenia izolačnej miestnosti a čistoty ovzdušia v zariadení.

127 Jeseň-Košice, n. o.

Pomáhame spolu

800,00 €

Košice

Košický

128 JESIENKA – ZPS a DS

Za bezpečný domov

450,00 €

Bytča

Žilinský

Cieľom projektu je zabezpečiť pre seniorov vhodné podmienky na splnohodnotnenie
ich života – pobyt, stretávanie sa na čerstvom vzduchu s klientmi v rôznom počasí,
ochranu počas zlej epidemiologickej situácie, zabezpečenie súkromia pri hygiene a
obliekaní a zabezpečenie pomôcok pri zhoršení zdravotného stavu jednotlivých
klientov.
Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb zvýšením
hygienického štandardu a bezpečnosti prostredia. Zlepšením technickej vybavenosti
zariadenia bude možné vo vyššej miere eliminovať šírenie nebezpečných patogénov v
uzavretom priestore zariadenia. Prioritou je poskytovanie sociálnych služieb na
najvyššej možnej úrovni, preto je kladený dôraz najmä na čistotu, útulnosť a funkčnosť
prostredia, v ktorom sa klienti teraz zdržiavajú oveľa častejšie.

129 JUSTÍNA, n. o.

Materiálno-technické a
personálne
zabezpečenie

450,00 €

Podlužany

Nitriansky

Prílohy

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok kvalitných ochranných pomôcok pre
zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje pobytovú formu
sociálnych služieb seniorom.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky umožňujúce kontakt seniorov s príbuznými bez
osobného kontaktu formou videovrátnika. Zároveň zaobstarať technické vybaveniekamery, tablety, wifi. V neposlednom rade sú dôležité prenosné germicídne žiariče na
dezinfekciu. Navýšenie mzdových kapacít na motiváciu zamestnancov za vykonanú
prácu počas pandémie COVID 19.

Cieľom projektu je riešenie aktuálnych problémov počas pandémie COVID-19 s
nedostatkom ochranných pomôcok, rukavíc, dezinfekcie, iného zdravotníckeho
materiálu či vybavenia a navýšenie mzdových nákladov (odmeňovanie zamestnancov).
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130 Kongregácia sestier
služobníc
Nepoškvrnenej Panny
Márie

Chráňme a starajme sa o
tých najzraniteľnejších

500,00 €

Prešov

Prešovský

Cieľom projektu je doplnenie nevyhnutného materiálneho vybavenia pre seniorov a
zamestnancov, ktorí sa o nich starajú (cca 50 ľudí), a to konkrétne jednorazové
rukavice, jednorazové plášte, rúška FFP 3, FFP 4; generátor ozónu či čističku vzduchu.
Vzhľadom na zvýšené náklady na bezpečnú prevádzku zariadenia je potrebný aj
príspevok na mzdy.

131 LaVieNa n. o.

Ochrana našich
najzraniteľnejších

750,00 €

Košice

Košický

Cieľom projektu je ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu, t. j. seniorov žijúcich v zariadení
pre seniorov, pred COVID-19. Strašiaka menom COVID -19 sa boji každé zariadenie,
kde žijú seniori. Dôležitou ochranou je prevencia, čistenie vzduchu a ochrana
ochrannými pomôckami.

132 LÚČ – Domov
sociálnych služieb
Šemša

Mimoriadny grantový
program Pomáhame
SPPolu

450,00 €

Šemša

Košický

Cieľom projektu je získať finančný príspevok na zabezpečenie potrebných pomôcok
pre zariadenie, ako napr. germicídne žiariče, bezkontaktný teplomer, ochranné overaly
či materiál na rúška.

133 Ľudmila n. o.

Nákup dezinfekčných
prístrojov ako ochrana
pred ochorením COVID19

700,00 €

Drienov

Prešovský

Cieľom projektu je zvýšiť ochranu klientov zariadenia pred hroziacim ochorením
COVID-19 a pred respiračnými ťažkosťami spôsobenými látkami obsiahnutými vo
vzduchu, predovšetkým alergénmi, pachmi, roztočmi, baktériami, plesňami a vírusmi,
a tým zvýšiť kvalitu ovzdušia v zariadení. Naplnenie uvedeného cieľa plánuje
organizácia dosiahnuť prostredníctvom materiálno-technického dovybavenia
zariadenia o dva ionizátory a čističe vzduchu a dva germicídne žiariče.

134 LUX, n. o.

Seniori on-line

400,00 €

Košice

Košický

Cieľom projektu je prekonať izoláciu seniorov počas infekcie COVID-19, komunikovať
s blízkymi, možnosť vidieť sa s príbuznými. Osvojiť si moderné metódy práce s PC, s
tabletmi pre imobilných. Tieto pomôcky pomôžu 40 prijímateľom sociálnej služby,
seniorom. Otvorí sa im možnosť získať nové informácie a vedomosti.

135 MEDIK - M, n. o.

Bezpečné prostredie v
sociálnom zariadení

900,00 €

Martin

Žilinský

136 Mesto Dolný Kubín

Vzájomné puto

400,00 €

Dolný Kubín

Žilinský

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečné prostredie pre našich seniorov, ktorí sú
pripútaní na lôžko. Zakúpením germicídnych žiaričov, ozónového generátora a
dezinfekčného rozprašovača VICTORY sa urobí zdravšie prostredie bez vírusov a
baktérií. Bezpečnejšie prostredie bude aj pre samotných zamestnancov, ktorí
vykonávajú túto náročnú prácu.
Žiadne sociálne zariadenie nedokáže plnohodnotne nahradiť starému človeku domov
a rodinu. Aj napriek tejto situácii so šírením nákazy sa zamestnanci zariadenia snažili
zabezpečiť chod zariadenia. Zamestnanci boli počas ťažkých dní v prvej línii a ošetrovali
prijímateľov sociálnych služieb s príznakmi na COVID-19. Hlavným cieľom je zabezpečiť
zamestnancom a klientom hygienické pomôcky, ochranné pomôcky a špeciálny
zdravotnícky materiál, čím budú seniori neustále chránení.

Prílohy
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137 Mesto Pezinok v
zastúpení Ing. arch.
Igorom Hianikom

Zdieľaná opatrovateľská
služba v Pezinku

450,00 €

Pezinok

Bratislavský

138 Mesto Sabinov –
Centrum sociálnych
služieb

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Sabinov

Prešovský

139 Mesto Sliač

Pomáhame SPPolu

600,00 €

Sliač

Banskobystrický Projekt zvýši dezinfekčnosť prostredia, zabezpečí prevenciu pred šírením epidémie,
zlikviduje patogény a eliminuje zápach. Cieľom je nahradiť dosiaľ používané chemické
prostriedky, čím bude výsledok šetrnejší k životnému prostrediu.

140 Mesto Spišská Belá

Ochrana klientov
zariadenia pred
nakazením vírusom
COVID-19

500,00 €

Spišská Belá

Prešovský

141 Mesto Stará Turá

Nie si sám

400,00 €

Stará Turá

Trenčiansky

142 Mesto Svit

Ochrana seniorov
žijúcich v dome
opatrovateľských služieb
vo Svite

500,00 €

Svit

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany seniorov žijúcich v dome opatrovateľských
služieb počas pandémie COVID-19 pomocou kúpy antibakteriálnych gélov na ruky,
germicídneho filtra s LED UVC čistením vzduchu či psychologickým poradenstvom na
preklenutie náročnej doby.

143 Mesto Šaštín-Stráže

Naši starkí a COVID-19

500,00 €

Šaštín-Stráže

Trnavský

144 Mesto Zlaté Moravce

Chráňme našich
seniorov

450,00 €

Zlaté Moravce

Nitriansky

Cieľom projektu je pomôcť klientom ZPS pozitívnejšie prežiť tieto smutné dni, keď
hrozí možnosť infekčného ochorenia COVID-19, a umožniť im porozprávať sa cez
moderné technológie s rodinou a priateľmi. Je potrebné zakúpiť notebook, tablet, USB
kľúč, predmety na motoriku, difuzér, vaničky s perličkovým kúpeľom, inhalátory,
overaly a vitamíny.
Cieľom projektu je podporiť zariadenie opatrovateľskej služby nákupom hygienických
prostriedkov a ochranných prostriedkov a zdravotníckeho materiálu, ktoré by sa
používali na ochranu proti COVID-19 pre seniorov žijúcich v zariadeniach, ktorým je
poskytovaná sociálna služba pobytovou formou. V zariadení opatrovateľskej služby je
v súčasnej dobe 11 klientov – seniorov, využívajúcich tieto služby.

Prílohy

Cieľom projektu je zvýšiť ochranu seniorov a personálu v čase pandémie. Konkrétne
navýšiť zásoby OOPP, dezinfekcie a germicídnych žiaričov, vitamínov prispievajúcich k
ochrane pred COVID-19 a v neposlednom rade oceniť pracovníkov prvej línie.
Zámerom je dosiahnuť spokojnosť a pohodu klientov i pracovníkov v sociálnych
službách, čo je významné kritérium kvality poskytovania služieb.
Cieľom projektu je zabezpečenie celkovej dezinfekcie prostredia a podpora zdravia
klientov CSS. Pre ľahšie zvládnutie COVID-19 je potrebné zvýšiť imunitu klientov, čomu
napomôže vitamín C. Dôležité je dodržiavať ochranu rúškom, dezinfekciu rúk a v
neposlednom rade dezinfekciu prostredia a vzduchu, v čom pomôže 6 ks germicídnych
žiaričov.

Cieľom projektu je vyriešiť problém s nedostatkom ochranných, hygienických
pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia. Akútne je potrebné
doplniť ochranné rukavice, rúška, overaly, štíty, dezinfekciu, vitamíny, germicídny
žiarič a generátor ozónu. Tieto pomôcky výrazne prispejú k ochrane zdravia klientov a
zamestnancov zariadenia.
Cieľom projektu je zakúpenie ochranných pomôcok pre seniorov v ZOS (Zariadenie
opatrovateľskej služby) a zároveň zakúpenie techniky, ktorá umožní seniorom kontakt
s rodinami aj počas dlhodobej izolácie.
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145 Mestská časť KošiceZápad

Spoločne a bezpečnejšie
prežijeme Pandémiu

400,00 €

Košice

Košický

Projekt prostredníctvom využitia informačných technológií posilní spojenie klientov s
ich najbližšími osobami, ich vzájomnú komunikatívnosť a zároveň obnoví psychickú
odolnosť a schopnosť prekonať obdobie pandémie a obmedzení. Zabezpečením
masážneho a relaxačného kresla projekt prispeje aj k lepšej fyzickej regenerácii
čiastočne mobilných klientov a opatrovateliek, ktoré sú už v súčasnosti nadmieru
vyťažené.

146 Mestské centrum
sociálnych služieb
Malacky

Spoluzodpovednosť
Prevencia Podpora

700,00 €

Malacky

Bratislavský

Cieľom projektu je zvýšiť šance na zachovanie fyzického a duševného zdravia v
zariadení, kde momentálne má svoj domov 35 seniorov, o ktorých sa stará 22-členný
tím. Cieľom je využiť všetky možnosti na zabránenie výskytu ochorenia COVID-19 a
podpora udržiavania sociálnych väzieb klientov v čase „korony“.

147 Mestské centrum
sociálnych služieb
Modra

Doba kovidová

700,00 €

Modra

Bratislavský

148 Michalovský domov
seniorov

Nádej bez strachu

2 260,00 €

Michalovce

Košický

149 Mintaka n. o.

Ochrana klientov

500,00 €

Veľký Šariš

Prešovský

Cieľom projektu je zvládnuť „dobu kovidovú“ s čo najmenšími negatívnymi dopadmi
na kvalitu života obyvateľov zariadenia a kolektív MsCSS Modra. Aj napriek tomu, že
zariadenie vsádza na súdržnosť, osobnú zodpovednosť, základné pravidlo (R-O-R) a
psychohygienu, je potrebné nakúpiť materiál na dezinfekciu, ochranné prostriedky a
iné pomôcky.
Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie dezinfekcie germicídnymi žiaričmi a realizovať
intenzívnejším spôsobom zvýšenie protiepidemiologických opatrení, čím by sa
zredukovalo riziko šírenia nákazy súvisiaceho s ochorením COVID-19. Tento spôsob
dezinfekcie pôsobí na všetky povrchy.
Cieľom projektu ochrany klientov bude predchádzanie vírusovým infekciám dôkladnou
dezinfekciou vzduchu, ako aj interiéru, izieb a spoločných priestorov. Taktiež je
dôležitá ochrana klientov zo strany zamestnancov, ktorí používajú ochranné pomôcky
každodenne.

150 Misijná kongregácia
služobníc Ducha
Svätého

Ochrana zdravia

400,00 €

Ivanka pri Nitre Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečiť pre obyvateľov a zamestnancov Domova sv. Jozefa
potrebnú ochranu pred nákazou COVID-19, ako aj realizáciu nariadení vlády SR a
ministerstiev v prípade, že by sa ochorenie predsa len v domove vyskytlo.

151 N. o. Diaconia Svätý
Jur

Slobodný nádych

450,00 €

Svätý Jur

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečiť obyvateľom bezpečnejšie prostredie v tomto
obmedzujúcom období pandémie COVID-19, skvalitniť ich život v zariadení a
zabezpečiť lepší kontakt s ich rodinami. V zdravom ovzduší a pri kontakte s rodinou sa
všetkým dýcha omnoho slobodnejšie.

152 Nádej, n. o.

Zlepšenie kvality života v
zariadení Nádej, n. o.

575,00 €

Prešov

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečením požadovaných hygienických a ochranných
prostriedkov, zdravotníckeho materiálu a pracovných pomôcok zabezpečiť pre
najohrozenejšiu skupinu obyvateľov v čase pandémie ochorenia COVID-19 ochranu
zdravia a poskytovanie kvalitných služieb. Kúpou zdravotníckej pomôcky, hydraulickej
stoličky, sa taktiež prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov a
zlepšeniu kvality života klientov.

Prílohy
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153 NÁRUČ n. o.

Bezpečný a kvalitný život
v zariadení

154 Nezábudka Kúty, n. o.

Chráňme si zdravie a
neklesajme na duchu

155 Nezábudka Pata n. o.

Komárno

Nitriansky

650,00 €

Kúty

Trnavský

Život s pandémiou

450,00 €

Pata

156 Nezábudka, n. o.

Preventívne proti
COVID-19

750,00 €

Fiľakovo

157 Nezisková organizácia
NOVÝ DOMOV

Germicídne žiariče do
zariadenia pre seniorov

450,00 €

Pohorelá

158 OAZIS – Zariadenie
sociálnych služieb

Zmysluplné trávenie
voľného času počas
izolácie

700,00 €

Komárno

Nitriansky

Cieľom projektu je pomôcť seniorom ľahšie prekonať pocity osamelosti a úzkosti počas
pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, spestriť výber ponúkaných možností
aktivizácií, koníčkov seniorov, rôznych činností a voľnočasových aktivít. Ďalším cieľom
je udržať chuť seniorov v učení sa nových vecí, aby pristupovali aktívne a pozitívne k
životu vďaka využívaniu modernej techniky pomocou on-line komunikácie s rodinnými
príslušníkmi a blízkymi osobami.

159 Občianske združenie
SVETLO PRE OLICHOV

Poďme spolu
komunikovať

Volkovce, časť
Olichov

Nitriansky

Projektom sa snažíme prekonať neľahké životné obdobie v ZSS SVETLO a
predovšetkým poskytnúť klientom možnosť komunikovať napriek karanténnym
opatreniam so svojimi príbuznými prostredníctvom moderných komunikačných médií
(PC, tablet). Tablety, počítač bude využívaný aj na prenos bohoslužieb z rodných obcí,
čím tento prenos nadobúda osobnejší rozmer. Projektom zabezpečí aj dezinfekciu,
vitamíny, ochranné pomôcky, šijací stroj, látky, galantérny tovar, aby bolo možné
naďalej šiť rúška pre klientov a zamestnancov ZSS.

Prílohy

2 000,00 €

2 600,00 €

Cieľom projektu je zlepšenie života klientov, s dôrazom na ich bezpečnosť a komfort.
Momentálne sú zvýšené náklady na dezinfekciu, ochranné pomôcky a vitamínové
doplnky pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, ktoré sú v pandemickej
situácii a v stave ohrozenej vrstvy obyvateľov nevyhnutné.

Cieľom projektu počas pandémie covidu je účinná ochrana zdravia klientov a
zabezpečenie ich duševnej pohody hlavne v čase zákazu návštev. Dôvodom
predloženia projektu je získať finančnú podporu na nákup prostriedkov a techniky,
ktoré budú slúžiť nielen v čase pandemickej epidémie COVID-19, ale budú mať využitie
aj v budúcnosti.
Trnavský
Vzhľadom na situáciu v súvislosti s COVID-19 a s ohľadom na neustále pretrvávajúce a
pribúdajúce opatrenia, Nezábudka Pata n. o. zaznamenala výrazný nárast nákladov na
spotrebu materiálu (hygienické potreby, dezinfekčné prípravky, ochranné pracovné
pomôcky, zvýšená spotreba vody a podobne). Tieto náklady presahujú pôvodný
rozpočet na rok 2020 a ich potreba je nevyhnutná.
Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok dezinfekcie (plošnej, na ruky), osobných
ochranných pomôcok (rukavice, rúška), čističku vzduchu, a tak zaistiť preventívnu
ochranu pred COVID-19 pre cca 100 osôb (klienti 50, zamestnanci 40, dobrovoľníci 10)
bez zvyšovania úhrad od klientov a dodržania vysokej kvality poskytovaných sociálnych
služieb.
Banskobystrický Cieľom projektu je ochrana zdravia seniorov pred vírusovým ochorením COVID-19 v
zariadení pre seniorov. Akútne sú potrebné germicídne žiariče na dezinfekciu
povrchov, podláh a vzduchu, ktoré pomôžu chrániť zdravie a život 10 seniorov a 10
zamestnancov.
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160 Občianske združenie
Náš Domov CHRB a
CHRD

Zapáľme sa pre spoločnú
vec SPPolu

161 Občianske združenie
svätého Jozefa

Karanténne centrum

162 Obec Budmerice

Pomáhame SPPolu

163 OBEC Dolná Súča

Ožďany

Banskobystrický Cieľom projektu je zakúpenie dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu priestorov a
rúk, jednorazových rúšok, jednorazových rukavíc pri dennom používaní pri práci s
klientmi. V rámci projektu je zároveň cieľom zakúpiť aj komunikačné prostriedky –
notebook.

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je zabezpečiť ochranu zdravia a života ľudí prostredníctvom
karanténneho centra, v ktorom sa budú infikovaní zdržiavať. Potrebujeme respirátory,
rukavice, ochranné overaly, návleky na nohy, štíty, okuliare, dezinfekciu, testy na
COVID-19. Ideálne aj chloramínové koberce a zásteny medzi lôžka pre zachovanie
dôstojnosti a súkromia. Cieľovou skupinou je 300 ľudí i viac, ak zohľadníme fakt, že
zamestnancov ubytujeme v tom istom priestore, a tak zamedzíme šíreniu nákazy do
ich rodín.

550,00 €

Budmerice

Bratislavský

Kvalita života v sociálnom prostredí je determinovaná podmienkami kvality
poskytovanej sociálnej služby. Vplývajú na ňu viaceré faktory, najvýznamnejšie sú
telesné zdravie a psychický stav PSS a zamestnancov. Nevyhnutnou podmienkou pri
poskytovaní sociálnej služby je dodržiavanie základných ľudských práv pri zachovaní
ľudskej dôstojnosti. Cieľom je vytvorenie takej atmosféry všetkých obyvateľov
zariadenia, ktorá v každej situácii eliminuje nepriaznivý stav spôsobený šírením
koronavírusu.

Pomáhajme SPPolu v
boji s COVID-19 v
Zariadení pre seniorov
Dolná Súča

500,00 €

Dolná Súča

Trenčiansky

Cieľom projektu je riešenie aktuálnych problémov pri starostlivosti o seniorov v
Zariadení pre seniorov Dolná Súča v období boja s pandémiou ochorenia COVID-19.
Realizáciou projektu bude eliminovaný nedostatok hygienických a ochranných
pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie starostlivosti o seniorov v čase
pandémie.

164 Obec Hajnáčka

Protivírusové opatrenia
v Dome pokojného
života v Hajnáčke

450,00 €

Hajnáčka

Banskobystrický Obec Hajnáčka poskytuje sociálne služby pobytovou formou od r. 2008. V DSS je v
súčasnosti ubytovaných 30 klientov, prevažne ležiacich seniorov, vyžadujúcich 24hodinovú starostlivosť. Cieľom projektu je znížiť riziko vírusovej nákazy v interiéroch
DSS prostredníctvom čistenia a dezinfekcie vzduchu. DSS v súčasnosti trpí
nedostatkom financií a nemôže si z vlastných prostriedkov zakúpiť takéto nákladné
vybavenie. Nevyhnutné bežné dezinfekčné prostriedky tiež len v obmedzenom
množstve.

165 Obec Janova Lehota

Pomoc seniorom

Janova Lehota

Banskobystrický Cieľom projektu je vybaviť Zariadenie sociálnych služieb Janova Lehota pomôckami a
špeciálnym zdravotníckym materiálom, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality
poskytovaných služieb pre klientov zariadenia, ale aj pre návštevníkov zariadenia a
rodinných príslušníkov. Taktiež je dôležité zabezpečenie vitamínov a výživových
doplnkov pre klientov ZSS Nádej Janova Lehota.

Prílohy

700,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €
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166 Obec Jarabina

Pomáhame SPPolu

550,00 €

Jarabina

Prešovský

167 Obec Poproč

Pomáhame SPPolu v
Domove dôchodcov
Poproč

500,00 €

Poproč

Košický

168 Obec Prakovce

Zdravie našich seniorov

650,00 €

Prakovce

Košický

Cieľom projektu je zabezpečiť ochranu seniorov v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19 dostatkom ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Hlavné je zabezpečiť
jednorazové rukavice, ochranné obleky pre personál zariadenia, dostatok
dezinfekčných čistiacich prostriedkov na interiér zariadenia a bezprostredného okolia
a germicídne žiariče. Cieľom projektu je aj podpora imunity seniorov zabezpečením
vhodných vitamínov a umožnenie kontaktu s príbuznými prostredníctvom modernej
techniky.

169 Obec Prievaly

„SPOLU TO
ZVLÁDNEME – Babka,
dedko, stretneme sa na
nete“

510,00 €

Prievaly

Trnavský

Projekt umožní klientom žiť aktívny, plnohodnotný život a dožiť ho spätý s komunitou,
rodinou a nestratiť svoju individualitu. Projekt Pomáhame SPPolu je medzičlánok na
dosiahnutie inovatívnej formy poskytovania sociálnych služieb. Zariadenie chce
pripraviť možnosť komunikácie klientov s rodinnými príslušníkmi aj formou
videohovorov, cez aplikácie MESSENGER a SKYPE, ďalej vzdelávacími aktivitami
formou odborných prednášok, ktoré sú zamerané na výživu, životosprávu, počítačové
zručnosti a pod.

170 Obec Prochot

Búrajme bariéry
izolácie...

500,00 €

Prochot

Banskobystrický Cieľom projektu je ochrana života a zdravia klienta a zároveň prevencia izolácie klienta
v súvislosti s ochorením COVID-19. Predmetom prevencie bude zabezpečenie
prostriedkov na ochranu zdravia klienta, podporu jeho zdravia a vyplnenie
voľnočasových aktivít, ktoré pomôžu prekonať náročné obdobie izolácie.

171 Obec Strelníky

Profesionálne
aromatizovanie a
dezinfekcia priestorov

560,00 €

Ľubietová

Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečenie aromadifuzérov na používanie olejov s obsahom
certifikovaného dezinfekčného prvku, ktorý je účinný na baktérie, vírusy, spóry a
plesne. Cieľom je zabezpečenie kontinuálnej dezinfekcie vzduchu a všetkých povrchov.

Prílohy

Cieľom projektu je zabezpečiť pre zamestnancov a klientov dostatočné ochranné
pomôcky, rukavice, respirátory, ozónový žiarič, biolampy a aj iný zdravotnícky
materiál. Druhým cieľom je pomôcť klientom prekonať sociálnu izoláciu
prostredníctvom tabletu, nahradiť im obmedzené pohybové aktivity, a to formou
bežiaceho pásu na chôdzu, minirotopédu a eliptického trenažéra.
Cieľom projektu je zaobstaranie hygienických, ochranných a špeciálnych
zdravotníckych pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre starostlivosť o klientov a ochranu
zamestnancov počas prebiehajúcej pandémie Covid-19. Okrem týchto pomôcok je
potrebné vytvoriť aktívnejšie prostredie (hraním spoločenských hier) a prostredie pre
udržanie kondície (cvičením). Dôležitý je aj on-line kontakt s rodinou a okolím (IT
technika). Projekt bude prínosom pre klientov (20) a zamestnancov (19) domova
dôchodcov.
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172 Obec Trenčianska
Turná

Pomáhame SPPolu

850,00 €

Trenčianska
Turná

Trenčiansky

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pobyt klientov v zariadení, dosiahnuť lepší kontakt
s rodinnými príslušníkmi, a to zakúpením tabletov na blízky kontakt s rodinnými
príslušníkmi a kúpou rehabilitačného stroja (stacionárny bicykel) k zlepšeniu
zdravotného stavu klientov. Na hygienu klientov sú potrebné hygienické pomôcky
(rukavice, dezinfekcia, ochranné rúška a pod.).

173 OHEL DAVID

Seniori na prvom mieste

800,00 €

Bratislava

Bratislavský

174 Ošetrovateľské
centrum

Prevencia pred
ochorením COVID-19

500,00 €

Humenné

Prešovský

175 Patria – Domov
dôchodcov v Galante

Pomáhame SPPolu

1 300,00 €

Galanta

Trnavský

Cieľom projektu je udržanie a posilňovanie schopností klientov, zlepšovanie ich
verbálnych a komunikačných zručností pomocou drobných činností a zachovávanie
intelektových aj fyzických úrovní. Zámerom je vytvoriť samostatne alebo za pomoci
terapeuta dielo, ktoré bude dôležitou súčasťou jednotlivca alebo kolektívu v čase
prísnych epidemiologických opatrení. Zároveň je cieľom dodržiavať opatrenia
pomocou hygienických a ochranných pomôcok.
Cieľom projektu je zabezpečiť vysokú úroveň realizácie preventívnych opatrení formou
zabezpečenia dostatku osobných ochranných, zdravotníckych pomôcok, prístrojov a
materiálu, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, v závislosti od potrieb zariadenia.
Cieľom je i zabezpečenie dostatku personálnych kapacít pre poskytovanie potrebnej
starostlivosti.
Cieľom projektu je obstaranie potrebného množstva hygienických, dezinfekčných a
ochranných prostriedkov a pomôcok na bezpečný a plynulý chod zariadenia. Projekt
by tak prispel k vytvoreniu bezpečného domova pre 164 klientov, ktorí predstavujú
najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov, ale aj bezpečného pracovného prostredia pre
zamestnancov, ktorých úlohou je nielen starať sa o seniorov, ale ich aj chrániť. Na
zabezpečenie kontaktu klientov s príbuznými je cieľom zaobstarať tablet na
videohovory.

176 PATRIA n. o.

Pomáhame SPPolu

800,00 €

Drienovec

Košický

Cieľom projektu je zabezpečenie bezpečného prostredia pre seniorov v rámci
poskytovania sociálnej služby v Drienovci. Minimalizácia rizika nákazy ochorením
COVID-19 počas poskytovania sociálnej služby bude zabezpečená nákupom
germicídneho žiariča, vitamínov, dezinfekčných prostriedkov, respirátorov či rukavíc.

177 PE – ES, n. o.

Pomáhame SPPolu

900,00 €

Diviacka Nová
Ves

Trenčiansky

Cieľom projektu je zabezpečiť pre klientov a personál zariadenia hygienické a ochranné
pomôcky ako FFP3 respirátory, FFP2 respirátory, rúška, rukavice, ochranné overaly,
ochranné okuliare, ochranné štíty, germicídne žiariče, dezinfekciu, vitamínové a
výživové doplnky pre klientov či tablety na umožnenie kontaktu s rodinou v prípade
izolácie a karantény.

Prílohy
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178 Platan, zariadenie
sociálnych služieb
Lontov

Bez vírusov a baktérií je
prostredie zdravšie

450,00 €

Lontov, pošta
Nitriansky
Ipeľský Sokolec

Cieľom projektu je poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb bezpečnejšie prostredie
prostredníctvom dezinfekcie miestností germicídnymi lampami. Hoci je v zariadení
denne vykonávaná dezinfekcia povrchov a priestorov, lampy by prispeli k
zabezpečeniu ešte zdravšieho prostredia.

179 Pokoj a zdravie, n. o.

Komfortnejší a
bezpečnejší život

800,00 €

Nitrianska
Streda

Nitriansky

Cieľom projektu je podporiť zamestnancov v ZSS, podporiť zvyšovanie bezpečnosti v
ich práci a spríjemniť klientom voľný čas trávený na izbách. Jedná sa o 55 klientov a 32
zamestnancov. Projekt sa teda týka celkovo 87 ľudí. Organizácia potrebuje zakúpiť
OOPP, podporiť zamestnancov a klientov v tejto ťažkej situácii.

180 POKOJ v duši n. o. ZPS
KATKA

Pomáhame SPPolu

Považská
Bystrica

Trenčiansky

181 Pokora, n. o.

Kontakt s rodinou je
hlavnou motiváciou
seniora

500,00 €

Trnava

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najväčšiu ochranu klientov a zamestnancov v
prevencii šírenia COVID-19. Striktné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení sa nie vždy ukáže ako dostačujúce. Aktuálny problém je cieľom riešiť aj
prostredníctvom ďalších baktericídnych, virucídnych účinkov prístrojov, pomôcok a
dezinfekčných roztokov.
Cieľom projektu je sprostredkovať spojenie seniora s rodinou bezkontaktne
prostredníctvom videohovoru a fotiek, a tým skvalitniť a posilniť ich v tejto ťažkej
situácii, nakoľko je kontakt s rodinou ich hlavnou motiváciou „bojovať“ ďalej. Na tento
účel je potrebné dostatočné technologické vybavenie.

182 PRAMEŇ NÁDEJE

Pomáhame SPPolu

300,00 €

Tekovské
Lužany

Nitriansky

Cieľom projektu je pomôcť preklenúť náročné obdobie pandémie COVID-19 tak pre
klientov, ako aj pre personál zariadenia. Klienti sú izolovaní od svojich príbuzných z
preventívnych dôvodov, čo aj keď čiastočne chápu, ale ťažko prežívajú. Cieľom
projektu je odbúravať napätia formou relaxácií a pomocou on-line spojení ich
kontaktovať s rodinou a priateľmi.

183 PROVIDENTIA

SPPolu pomôcť 73
prijímateľom sociálnych
služieb

750,00 €

Sládkovičovo

Trnavský

Cieľom projektu je chrániť a aktivizovať zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby
podľa jeho schopností a možností, zabezpečovať komplexnú starostlivosť a bezpečnosť
klientov. Zároveň zabezpečiť spoluprácu s rodinou a komunitou pri utváraní
podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení do
prirodzeného rodinného prostredia, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri
rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

184 Psychiatrická liečebňa
Samuela Bluma v
Plešivci: Domov
sociálnych služieb

Chránime sa navzájom

600,00 €

Plešivec

Košický

Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu v
zariadení poskytujúcom sociálne služby pre prijímateľov s duševnými ochoreniami
(celkovo 40), z ktorých veľká časť patrí do obzvlášť rizikovej skupiny seniorov. V
zariadení je potrebné rozšíriť špeciálne zdravotnícke vybavenie, dostupnosť
ochranných pomôcok a vitamínov.

Prílohy

1 500,00 €
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185 Radosť, n. o. –
CENTRUM
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Spoločne pre zdravie

500,00 €

Výrava

Prešovský

186 RAFAEL dom n. o.

Ochrana klientov pred
COVID-19 prevenciou

500,00 €

Bratislava

Bratislavský

187 Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo
Nitra

Sv. Svorad bojuje s
koronou

550,00 €

Nitra

Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečenie kontinuálnych bezpečných sociálnych služieb pre 27
klientov odkázaných na pomoc druhých, ako aj ochrana personálu a priestorov
zariadenia. Dodržaním hygienických opatrení je preto nevyhnutné zabezpečiť
potrebné ochranné pomôcky, dezinfekciu, ako aj zabezpečiť klientom sociálne
kontakty formou on-line videohovoru s rodinou a príbuznými.

188 Ružinovský domov
seniorov

Chránime našich
klientov aj
zamestnancov

Bratislava

Bratislavský

Zámerom projektu je ochrana života a zdravia klientov a zamestnancov. Klienti sú v
rizikovom veku nad 65 rokov a pri ochorení sú najzraniteľnejší. Cieľom je podniknúť
preventívne zásahy (zdravotné, organizačné, bezpečnostné, ochranné, psychologické,
info-preventívne kampane) a zabezpečiť maximálny hygienický štandard, čo je
finančne veľmi náročné. Grant umožní nákup potrebných hygienických pomôcok a
špeciálneho zdravotníckeho materiálu, potrebných pre boj s pandémiou.

189 S.O.S. n. o.

Materiálne a výživové
skvalitnenie života
klientov

500,00 €

Kružlov

Prešovský

Cieľom projektu je skvalitnenie života obyvateľov Centra sociálnych služieb v Kružlove
zakúpením materiálneho vybavenia a výživových doplnkov, ktoré pomôžu klientom
ľahšie preklenúť krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Cieľ projektu bude
dosahovaný zakúpením materiálneho vybavenia a výživových doplnkov.

190 Senior - Vysoké Tatry,
n. o.

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Vysoké Tatry

Prešovský

Cieľom projektu je zabezpečenie technického vybavenia (el. polohovateľné postele,
germicídny žiarič) pre klientov zariadenia z dôvodu potreby poskytnutia a
zabezpečenia bezinfekčnosti prostredia a ochrany zdravia klientov v súčasnej situácii
s COVID-19.

191 SENIOR CENTRUM
HANDLOVÁ, n. o.

Pomôžte nám ochrániť
klientov

900,00 €

Handlová

Trenčiansky

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočného množstva ochranných prostriedkov –
overalov, rukavíc, respirátorov, dezinfekcie a pomôcok pre zdravotno-opatrovateľský
úsek a rovnako aj pre klientov, v snahe čo najlepšie ochrániť klientov a prekonať
ochorenie COVID-19.

Prílohy

3 000,00 €

Cieľom projektu je ochrana zdravia cieľovej skupiny seniorov odkázaných na pomoc
inej osoby v pobytovom sociálnom zariadení. Dostatočné zabezpečenie materiálnych
podmienok za pomoci hygienických a zdravotných pomôcok prispeje k skvalitneniu
sociálnych služieb a ochrany zdravia pre seniorov nielen v tomto období, ale aj v
budúcnosti.
Projekt sa sústreďuje na prevenciu pred ochorením COVID-19. Cieľom je realizovať
sadu opatrení na minimalizáciu rizika nakazenia klientov sociálneho zariadenia. V
aktuálnom období sa zvýšili ceny za ochranný a dezinfekčný materiál, ktorý je k
odstráneniu rizika nákazy nevyhnutný.
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192 Senior centrum Svätej
Kataríny, n. o.

Posilnenie materiálnych
kapacít Senior centra
Svätej Kataríny

550,00 €

Handlová

Trenčiansky

Cieľom projektu je posilnenie materiálno-technických kapacít Senior centra Svätej
Kataríny v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. Cieľom projektu je kúpa
špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia, ochranných prostriedkov a
hygienických pomôcok za účelom ochrany zdravia najzraniteľnejšej skupiny
obyvateľstva pred výskytom COVID-19.

193 SENIOR CLUB
STRIEBORNICA

Zlepšenie staroby

900,00 €

Moravany nad
Váhom

Trnavský

Cieľom projektu je zlepšiť starobu seniorov umiestnených v zariadení, zabezpečiť
prísun zdravotníckeho materiálu a vitamínov, obnoviť komunikáciu so svojimi blízkymi
on-line formou. Vytvoriť bezpečné prostredie pre seniorov a motivovať personál k čo
najproduktívnejším pracovným výkonom aj počas takej ťažkej doby, v akej sa
momentálne všetky podobné zariadenia nachádzajú.

194 SENIOR DOBRÁ NIVA SSPolu napriek
n. p., Prevádzka
prekážkam
HOSPIC Ľubietová
448, 976 55 Ľubietová

500,00 €

Dobrá Niva

195 SENIOR GARDEN n. o.

Pomoc v pravý čas

500,00 €

Horná Seč

Banskobystrický Cieľom projektu je zmiernenie sociálnej izolácie medzi klientmi v zariadení sociálnych
služieb a ich príbuznými. Tento problém spôsobujú mnohé faktory a netýka sa to len
aktuálnej pandemickej situácie. Dostupnosť súčasných informačných technológií
umožňuje aj alternatívnu komunikáciu. Klienti a príbuzní si môžu vymieňať textové
odkazy, fotografie, ale aj priame videohovory, a to bez nutnosti opustiť zariadenie
sociálnych služieb alebo pohodlie domova.
Nitriansky
Realizácia projektu je potrebná z hľadiska zachovania fyzického i sociálneho zdravia
klientov v zariadení. Cieľom projektu je zabezpečenie hygienických pomôcok a
ochranných prostriedkov s cieľom predchádzania šírenia ochorení v zariadení a forma
sociálnej pomoci prostredníctvom telekomunikačných technológií v záujme spojenia
klientov s ich príbuznými. Cieľovú skupinu predstavujú klienti zariadenia (28),
zamestnanci (25) a príbuzní klientov (cca 100 a viac osôb).

196 SENIOR HOUSE n. o.

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Levice

Nitriansky

Cieľom projektu je podpora sociálnej pomoci a ochrana zdravia v tom najširšom slova
zmysle. Zámerom je, aby klienti a ich rodiny nemuseli míňať ďalšie a ďalšie finančné
prostriedky na všetky výdavky spojené s ochranou proti COVID-19, a tým eliminovať
sociálne aj zdravotné dopady na klienta.

197 Senior klub
STUDIENKA, o. z.

Pomoc pre Studienku

450,00 €

Studienka

Bratislavský

Cieľom projektu je ochrana tých najzraniteľnejších – 39 prijímateľov sociálnej služby s
demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Zabezpečením kvalitných špeciálnych
zdravotníckych zariadení na oxygenoterapiu, na kolorterapiu a na čistenie,
dekontaminovanie a zvlhčovanie vzduchu budú seniori viac chránení pred rôznymi
možnými rizikami (aktuálne i nákazy COVID-19). Kolorterapiou zároveň bude
stimulovaný ich psychický stav a vnímanie.

198 Seniorát DD a SS n. o.

Naučme sa žiť s COVID19

500,00 €

Horné
Obdokovce

Nitriansky

Cieľom projektu je obstarať materiálne zabezpečenie na boj a prevenciu s nákazou
COVID-19 a zvládanie stresových situácií prijímateľov sociálnej služby z dôvodu odluky
kontaktu s rodinou.

Prílohy
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199 Seniorcentrum Staré
Mesto

SPPolu sa v Seniorcentre
cítime v bezpečí

700,00 €

Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je ochrana zdravia prijímateľov sociálnej služby, ako aj zamestnancov,
pomocou špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia použitého na ochranu
proti Covid-19 a skvalitnenie podmienok života klientov. Seniorcentrum akútne
potrebuje uzatvorený mobilný germicídny žiarič, nitrilové rukavice, bezdotykový
dávkovač na dezinfekciu, elektrické infražiariče a podložky na ohrev podlahy prístrešku
na terase.

200 SENIORCENTRUM
SVÄTEJ ALŽBETY, n. o.
nezisková organizácia

Chráňme zdravie
seniorov

490,00 €

Rozhanovce,
okres Košice,
Košice okolie

Košický

201 Seniorvital, n. o.

Seniori a zamestnanci v
ZPS Seniorvital aktívne
bojujú s koronou

Sabinov

Prešovský

Seniorcentrum sa uchádza o grant na podporu projektu zameraného na ochranu
zdravia seniorov a vytvorenia bezpečného prostredia v ich „jeseni života“.
Realizovaním projektu chce chrániť a udržiavať zdravie seniorov v čo najväčšej miere
stabilizované a preventívnymi opatreniami zabrániť možnému výskytu, resp. šíreniu
vírusového ochorenia.
Hlavným cieľom projektu je úspešné zvládnutie boja s ochorením COVID-19 a
odstránenie jeho následkov formou rozvoja sociálnych služieb a prosociálneho
správania obyvateľstva, posilňovania sociálneho, zdravotníckeho a hygienického
zázemia pre zlepšovanie kvality života seniorov v zariadení sociálnych služieb. Účelom
projektu je zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok, prístrojového
vybavenia či posteľných súprav.

202 SENIOR – Zariadenie
pre seniorov a Dom
sociálnych služieb
Vrútky

Život v bezpečnom
prostredí

450,00 €

Vrútky

Žilinský

Cieľom projektu je každodenná nevyhnutná ochrana zdravia klientov a zamestnancov.
V takýchto chvíľach je naozaj jedinou možnosťou, ktorá zabezpečí ochranu života ľudí,
ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, a tiež ľudí, ktorí sa o nich starajú, práve prevencia
a používanie cielených ochranných pomôcok a dôkladnej dezinfekcie. V zariadení
pracuje a žije spolu 91 osôb. K týmto opatreniam je potrebné hlavne zaobstarať
jednorazové nitrilové rukavice, dezinfekciu a germicídne žiariče.

203 Senires n. o.

Pomoc najzraniteľnejším

450,00 €

Dolný Pial

Nitriansky

Cieľom projektu je eliminovať dopady zmeny aktuálnej situácie na klientov, ich životný
priestor a prostredie, ako aj predchádzať pasivite, napĺňať potreby klientov, spríjemniť
im chvíle v tejto ťažkej situácii, a to tak, aby zostali v bezpečí a chránení. Zariadenie
chce touto formou podporiť a pomôcť svojim klientom/seniorom, ktorí trpia izoláciou
počas pandémie, a zároveň tak prispieť k skvalitneniu starostlivosti.

204 Sociálne služby mesta
Trenčín, mestská
rozpočtová
organizácia

Bezpečný pobyt a práca

Trenčín

Trenčiansky

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu
interiérových priestorov, ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov a
prístrojov, ktoré eliminujú možnosť nakazenia vírusom Covid-19.

Prílohy

1 000,00 €

1 350,00 €
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205 Sociálny dom ANTIC n. Skvalitnenie prostredia v
o. Bardejov
zariadení

1 000,00 €

Bardejov

Prešovský

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie kvality prostredia pri poskytovaní služieb, a to
prostredníctvom naplnenia špecifického cieľa – zvýšenie ochrany zdravia
zamestnancov a klientov pri boji s vírusovým ochorením COVID-19. Realizácia nákupu
hygienických pomôcok a ochranných prostriedkov umožní zvýšenie bezpečnosti medzi
klientmi a zamestnancami aj v prípade nepriaznivých zdravotných stavov a možných
opätovných krízových situácií aj s využitím zakúpenia špeciálneho zdravotníckeho
vybavenia.
Cieľom projektu „Len spolu to dokážeme“ je úspešný boj proti ochoreniu na COVID19, ktoré si drží zariadenie už od marca 2020. Aktivity sa zameriavajú na rôzne
segmenty boja proti COVID-19. V prevenčnej fáze sa spotrebuje enormné množstvo
ochranných prostriedkov, dezinfekcie, ochranného oblečenia. Na ochranu slúžia aj
germicídne žiariče. Zaobstaranie vitamínov má za cieľ posilniť imunitný systém
seniorov. Školenia zamestnancov majú pomôcť pri zvládaní ťažkých psychických záťaží.

206 SOLIDARITAS

Len spolu to dokážeme

700,00 €

Trstice

Trnavský

207 Spišská katolícka
charita – Dom
Charitas Panny Márie
Lurdskej

Chránime život a zdravie
našich prijímateľov

700,00 €

Spišský
Štiavnik

Prešovský

Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas Panny Márie Lurdskej a na zakúpenie
špeciálneho zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné
a účinné v boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na
ochranu ich zdravia a života.

208 Spišská katolícka
charita – Dom
Charitas
Sedembolestnej
Panny Márie
209 Spišská katolícka
charita – Dom
Charitas sv. Františka
z Assisi

Spojme sily

700,00 €

Zázrivá

Žilinský

Chránime životy našich
seniorov

500,00 €

Trstená

Žilinský

Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas Sedembolestnej Panny Márie, na zakúpenie
špeciálneho zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné
a účinné v boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na
ochranu ich zdravia a života.
Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas sv. Františka z Assisi na zakúpenie špeciálneho
zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné a účinné v
boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na ochranu ich
zdravia a života.

210 Spišská katolícka
charita – Dom
Charitas sv. Jána
Bosca

Zvládneme to!

800,00 €

Spišské
Podhradie

Prešovský

Prílohy

Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas sv. Jána Bosca a na zakúpenie špeciálneho
zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné a účinné v
boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na ochranu
zdravia a života klientov.
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211 Spišská katolícka
charita – Dom
Charitas sv. Vincenta
de Paul

Spoločnými silami to
zvládneme!

500,00 €

Brutovce

Prešovský

212 Spoločná úradovňa
samosprávy n. o.

Podpora a ochrana
fyzického, duševného
zdravia klientov a
zamestnancov

450,00 €

Nové Mesto
nad Váhom

Trenčiansky

213 Spoločnosť Božieho
Slova

Pomoc od SPP

350,00 €

Nitra

Nitriansky

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečný život klientom aj zamestnancom, zabezpečiť
dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, zabezpečiť podmienky umožňujúce
kontakt klientov s rodinou prostredníctvom notebooku a tabletov, kúpiť dataprojektor
na premietanie fotiek pre tých, ktorí majú problémy s očami, a pomôcky na motoriku.

214 Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE Košeca

Čerstvý vzduch do
zariadenia

1 000,00 €

Košeca

Trenčiansky

215 Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE, Diakonické
centrum Sučany

Pomáhame SPPolu

800,00 €

Sučany

Žilinský

Cieľom tohto projektu je zakúpenie a inštalácia vhodných prístrojov na čistenie,
sanitáciu, dezinfekciu a úpravu vzduchu v priestoroch zariadenia Strediska Evanjelickej
DIAKONIE Košeca. Ide o spoločné chodbové priestory klientov a zamestnancov, kde je
umožnený voľný pohyb obyvateľov zariadenia a kde je riziko prenosu nákazy z človeka
na človeka najvyššie.
Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitnejšej ochrany klientov a zamestnancov SED
Sučany, či už v súvislosti s COVID-19, ale aj inými infekčnými ochoreniami, ktoré vážne
ohrozujú zdravie a životy ľudí. S nástupom pandémie COVID-19 sa mnohonásobne
zvýšila spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekcie.

216 Svätá Terézia z
Lisieux, o. z.

Pomoc od SPP

700,00 €

Jánovce

Trnavský

217 SVETLO Krupina, n. o.

CHRÁŇME NAŠICH
SENIOROV

500,00 €

Krupina

Banskobystrický Projekt „CHRÁŇME NAŠICH SENIOROV“ je zameraný najmä na súčasnú podporu a
ochranu seniorov. Cieľ projektu je prostredníctvom zabezpečenia vitamínov pomôcť
prirodzenej obranyschopnosti organizmov seniorov, a tým ich posilniť. Zároveň
zabezpečením častej a vhodnej dezinfekcie a používaním ochranných pomôcok
personálu, je cieľom seniorov v zariadení chrániť.

Prílohy

Projekt je zameraný na zabezpečenie ochranných osobných pracovných pomôcok pre
klientov a zamestnancov Domu Charitas sv. Vincenta de Paul a na zakúpenie
špeciálneho zdravotníckeho vybavenia v podobe generátora ozónu, ktoré sú potrebné
a účinné v boji s pandémiou koronavírusu v pobytových zariadeniach so zreteľom na
ochranu ich zdravia a života.
Predkladaný projekt je orientovaný na ochranu a podporu fyzického a duševného
zdravia klientov a zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia najmä hygienických a
ochranných pomôcok, dezinfikátorov, vitamínových a výživových doplnkov. Dôležitou
súčasťou projektu je aj podpora duševného zdravia a pohody klientov, a to najmä
prostredníctvom zabezpečenia kontaktu klientov s rodinou, za pomoci videohovorov
a v neposlednom rade aj aktivitami na vyplnenie voľného času.

Cieľom projektu je materiálne zabezpečiť zariadenie, ktoré je s malou prestávkou v
karanténe. Kvôli pandémii ceny nitrilových rukavíc narástli štvornásobne a zároveň,
nakoľko sa jedná o začínajúce zariadenie s plnou obsadenosťou, nemôže si dovoliť
nakúpiť zo svojho rozpočtu nové germicídne žiariče.
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218 Sympathy n. o.

Pomáhame SPPolu

750,00 €

Jasová

Nitriansky

219 Špecializované
zariadenie TEREZA

Pomáhame SPPolu

750,00 €

Hronec

Banskobystrický Cieľom projektu je preventívnymi opatreniami obmedziť šírenie koronavírusu a
ochrániť klientov, ale aj zamestnancov pred ochorením. K tomu je potrebná
nevyhnutná materiálna podpora – dezinfekčné prostriedky, rukavice, okuliare,
overaly, respirátory, rúška.

220 Teresa Benedicta

Chráňme sa pred
COVIDOM

500,00 €

Michalovce

Košický

221 Terézia, n. o.

Podpora a ochrana
zdravia v Terézia, n. o.

550,00 €

Martin

Žilinský

222 TILIA nezisková
organizácia

Interaktívna
komunikácia a
vzdelávanie seniorov v
ZpS TILIA

700,00 €

Poltár

223 TIMOTEUS n. o.

Balíček zdravia

600,00 €

Komárno

Nitriansky

Cieľom projektu je spestriť jedálny lístok klientom zariadenia. V každom veku je
dôležitá vyváženosť, pestrosť a kvalita pokrmu. Vnímanie chuti je totiž vo vyššom veku
rizikovým faktorom pre výživový deficit. Preto je veľmi dôležité, aby klienti dostávali
veľa ovocia, zeleniny a mlieka, aby sa im podporili zdravé stravovacie návyky.

224 Trnavská arcidiecézna
charita

Pandémiu zvládame

450,00 €

Trnava

Trnavský

Situácia, v ktorej sa poskytovatelia sociálnych služieb dnes ocitli, nie je jednoduchá.
Každodenne počúvajú, ako pribúda počet nakazených, a sú to práve seniori, ktorí sú
tou najzraniteľnejšou skupinou. V Dome pokojnej staroby v Cíferi sa starajú aktuálne
o 37 klientov. Cieľom projektu je zabezpečiť čo najlepšiu ochranu ich už aj tak krehkého
zdravia, pomocou ochranných a dezinfekčných prostriedkov a vitamínov.

Prílohy

Cieľom projektu je zabezpečiť a zvýšiť prevenciu vzniku ochorenia COVID-19 a
predzásobiť sa potrebným dezinfekčným a ochranným materiálom pre prípad, že by
sa ochorenie v zariadení predsa len vyskytlo. Zámerom je ochrániť našich obyvateľov
pred hrozbou vypuknutia ochorenia Covid-19 zakúpením germicídnych lámp,
aromadifuzérov s dezinfekčnými aroma olejmi, ktoré zabezpečia preventívnu
dezinfekciu vzduchu a všetkých povrchov a ako bonus je priestor voňavý.

Cieľom projektu je zabrániť šíriacej sa pandémii ochorenia COVID-19 v domoch
sociálnych služieb Občianskeho združenia Teresa Benedicta, a to zakúpením
jednorazových ochranných rukavíc a dezinfekčných prostriedkov na ruky a podlahy.
Potreba týchto pomôcok a ich cena je v tejto pandemickej situácii zvýšená, a s tým
stúpajú aj náklady na ich obstaranie.

Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany zdravia, života klientov Terézia, n. o.,
podporou zdravia výživovými doplnkami a dodržiavaním dôkladnej dezinfekcie
priestorov zariadenia. Z projektu budú mať prínos klienti zariadenia.
V období pandémie COVID-19 je situácia mimoriadne kritická, je omnoho viac
potrebné zabezpečiť dezinfekciu priestorov.
Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečiť prevenciu izolácie 26 seniorov počas pandémie
koronavírusu v ZpS. Zásadným problémom je riešenie deficitu osobných kontaktov s
najbližšími a prístup k informáciám a vzdelávacím aktivitám prostredníctvom
moderných informačno-komunikačných technológií (interaktívnej tabule) pre
seniorov prežívajúcich jeseň života v ZpS.
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225 VIA LUX – DSS a ZpS

Posilnení vitamínmi na
návštevu príbuzných cez
obrazovku

1 400,00 €

226 ViaVitae, n. o.

Pomoc tým
najzraniteľnejším v čase
koronakrízy

227 VITALITA n. o.
LEHNICE

COVID-19 a naši seniori

228 Zariadenie pre
seniorov

Pomáhame SPPolu

229 Zariadenie pre
seniorov

Cesta k pohode

230 Zariadenie pre
seniorov – Smaragd

Smaragd & SPPolu

231 Zariadenie pre
seniorov a domov
sociálnych služieb
Dolný Kubín

Spoločne to zvládneme

Prílohy

Košice

Košický

Cieľom projektu je zakúpenie vitamínov (vitamín D,C,B,D3,K2, zinok a pod.) a
výživových doplnkov pre posilnenie zdravotného stavu. Zároveň je cieľom nákup
tabletov s prednou kamerou pre používanie 150 seniormi.

700,00 €

Ružomberok

Žilinský

Cieľom projektu je získať hygienické a ochranné pomôcky a špeciálny zdravotnícky
materiál na zabezpečenie ochrany 106 prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v
zariadení. Predísť vzniku a zabrániť šírenie pandémie COVID-19 v zariadení. Pomocou
získaných pomôcok sa zabezpečí účinnejší boj proti šíreniu COVID-19 a budú chránené
životy a zdravie prijímateľov sociálnych služieb aj zamestnancov.

800,00 €

Lehnice

Trnavský

Cieľom projektu je v čase infekcie COVID-19 zabezpečiť sterilné prostredia pre
seniorov, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach. Vďaka projektu by boli zakúpené
sterilizátory vzduchu, ktoré likvidujú vírusy, baktérie a plesne pomocou ultrafialového
žiarenia. Taktiež vďaka projektu by boli zakúpené tablety pre socializáciu a využitie
voľného času seniorov.

1 500,00 €

Dunajská
Streda

Trnavský

Cieľom projektu je v súčasnej mimoriadnej situácii zabezpečiť ochranu prijímateľov
sociálnej služby, uspokojiť mimoriadne nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci zamestnancov a zároveň zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných
prostriedkov v zariadení.

1 000,00 €

Nove Mesto
nad Váhom

Trenčiansky

900,00 €

Hurbanovo

Nitriansky

Cieľom projektu je podpora psychickej pohody klientov v dvoch úrovniach.
Psychologická odborná pomoc – vykonaná psychológom, ktorý osobne navštívi
klientov aj zamestnancov v zariadení a na profesionálnej úrovni ich podporí a povzbudí
na ľahšie zvládnutie súčasnej situácie. Psychologická podporná pomoc – ktorá sa
uskutoční prostredníctvom stretnutia klientov a rodinných príbuzných a blízkych ľudí
klientov. Zároveň je cieľom, za dodržania epidemiologických opatrení, pomôcť im
udržať ich v psychickej pohode v tomto neľahkom období.
Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany klientov a personálu pred šírením
koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, nakoľko sa zariadenie
stará o klientov v dôchodkovom veku.

750,00 €

Dolný Kubín

Žilinský

Cieľom projektu je vzájomne si pomôcť pri prekonávaní súčasného zložitého obdobia
(pandémia Covid-19), ktoré je náročné pre seniorov, ale aj pre zamestnancov
zariadenia. Pomocou vhodných ochranných zdravotných pomôcok a prostredníctvom
primeraných terapeutických pomôcok prispievať k zmysluplnému využitiu voľného
času seniorov, a tak spoločne predísť stresovým situáciám, smútku, apatii či
neželanému stavu izolácie.
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232 Zariadenie pre
seniorov a domov
sociálnych služieb
Liptovské Sliače

Pomáhame SPPolu

700,00 €

Liptovské
Sliače

Žilinský

233 Zariadenie pre
seniorov a domov
sociálnych služieb
mesta Liptovský
Mikuláš
234 Zariadenie pre
seniorov a ZOS
Adonis, n. o.

Covid-19

550,00 €

Liptovský
Mikuláš

Žilinský

ADONIS Krajné –
podpora zdravia klientov

800,00 €

Krajné

Trenčiansky

Cieľom projektu je zmierniť negatívny dopad koronakrízy na klientov zariadenia a
finančnú situáciu Zariadenia pre seniorov a ZOS Adonis n. o. Cieľ bude naplnený
pomocou nákupu vitamínov, ochranného materiálu, dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov.

235 Zariadenie pre
seniorov Gabčíkovo

Pomáhame SPPolu

400,00 €

Gabčíkovo

Trnavský

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na zabezpečenie hygienických
pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a preklenúť navýšenie mzdových
kapacít personálu starajúcich sa o klientov, súvisiacich s mimoriadnou starostlivosťou
o klientov s infekciou COVID-19.

236 Zariadenie pre
seniorov Harmónia,
Prešov-Cemjata

Ochranné pomôcky

1 500,00 €

Prešov

Prešovský

237 Zariadenie pre
seniorov Juraja
Schoppera, n. o.

SPPolu

Rožňava

Košický

ZPS Harmónia je verejným poskytovateľom sociálnej služby zriadeným mestom
Prešov. Nepriaznivá epidemiologická situácia (od marca 2020) má značne negatívny
dopad na rozpočet. Cieľom projektu je nákup ochranných protiepidemiologických
pomôcok pre zamestnancov a PSS, čím sa zníži možnosť prenosu, resp. ochorenia
Covid-19.
Cieľom projektu je zabezpečiť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Zároveň je cieľom
zvýšenie bezpečnosti prostredia pri poskytovaní ošetrovateľskej a sociálnej služby v
pobytovom zariadení. Zvýšenie imunity prijímateľov sociálnej služby a celkové
zlepšenie zdravotného stavu.

238 Zariadenie pre
seniorov Komárno

Ochráňme našich
seniorov

Komárno

Nitriansky

Prílohy

900,00 €

1 500,00 €

Cieľom projektu je eliminovať riziko vzniku šírenia infekcie v súvislosti s COVID-19 a
bežných respiračných infekcií, ktoré ohrozujú klientov v sociálnych zariadeniach. Preto
je potrebné používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom a používať
ochranné osobné pomôcky. Zabezpečiť inštaláciu germicídnych žiaričov na chodbách
a v miestnostiach v spoločenských priestoroch zariadenia.
Cieľom projektu je zabezpečiť hygienické a ochranné pomôcky, špeciálne zdravotnícke
vybavenie (germicídne žiariče, respirátory, rúška, rukavice, ochranné overaly,
dezinfekcia) a psychologickú pomoc pre ubytovaných klientov zariadenia.

Cieľom projektu je v čo najväčšej možnej miere zvýšiť bezpečnosť seniorov v Zariadení
pre seniorov Komárno prostredníctvom hygienických opatrení. Konkrétne zavedením
germicídnych žiaričov a bezdotykových dávkovačov dezinfekcií.
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239 Zariadenie pre
seniorov Križovany
nad Dudváhom

Pomoc seniorom v boji s
pandémiou COVID-19

240 Zariadenie pre
seniorov Mokrý Háj

Pomáhame SPPolu

241 ZARIADENIE PRE
SENIOROV
MORAVANY NAD
VÁHOM

Boj s vírusom COVID-19

242 Zariadenie pre
seniorov Náruč

Ochrana a motivácia
seniorov

243 Zariadenie sociálnych
služieb

Križovany nad
Dudváhom

Trnavský

900,00 €

Mokrý Háj

Trnavský

600,00 €

Moravany nad
Váhom

Trnavský

1 000,00 €

Prešov

Prešovský

Pomáhame SPPolu

700,00 €

Poltár

Banskobystrický Cieľom projektu je riešenie problémov fyzických osôb po dovŕšení dôchodkového veku
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a zabezpečenie ochrany ich zdravia a
života, nakoľko sa zmenili podmienky na doterajšiu starostlivosť ohrozením COVID-19,
a tým sa zvýšili náklady na zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb.

244 Zariadenie sociálnych
služieb AMBRA

„Seniori bez hraníc...“

400,00 €

Lučenec

Banskobystrický Cieľom projektu je zmeniť a zlepšiť komunikáciu prijímateľov sociálnych služieb ZSS
AMBRA a ich rodinných príslušníkov cez tablety a Wifi sieť, nakoľko je v súčasnej dobe
uzavreté z dôvodu COVID-19, čo v praxi znamená, že prijímatelia sociálnych služieb
(ďalej len PSS) nesmú opustiť zariadenie a zakázané sú aj návštevy rodinných
príslušníkov, čo veľmi negatívne ovplyvňuje psychiku PSS.

245 Zariadenie sociálnych
služieb Ďurďošík, n. o.

„Žijeme bez vírusov“

700,00 €

Bidovce

Košický

Prílohy

1 000,00 €

Cieľom projektu je počas pandémie COVID-19 zabezpečiť kvalitné, bezpečné a
protiepidemiologické prostredie pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení pre
seniorov. Zároveň prostredníctvom tohto projektu zabezpečiť čo najväčšie množstvo
ochranných a bezpečnostných pomôcok, hlavne jednorazových rukavíc či dezinfekcie
v prípade pozitívne infikovaných.
Cieľom projektu je skvalitnenie života seniorov zakúpením germicídneho žiariča,
vitamínov vo forme tabliet, ale i vo forme ovocia a zeleniny, ochranných pomôcok, ako
rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky. Zámerom projektu je taktiež mimoriadne
finančné odmenenie zamestnancov pracujúcich v čase I. a II. vlny pandémie.
Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočné množstvo jednorazových ochranných
pracovných pomôcok (jednorazové rukavice), jednorazových papierových utierok a
dezinfekčných prostriedkov, ako dezinfekčné mydlo, dezinfekčné prostriedky na
podlahy, dezinfekčné prostriedky na povrchy, dezinfekcia do prania. Tieto prostriedky
sú určené pre 20 zamestnancov a pomôžu zabezpečiť bezpečné prostredie pre 38
klientov.
Cieľom projektu je pomôcť 150 seniorom zvládnuť pomocou kyslíkového
koncentrátora prípadné ťažkosti pri dýchaní, ďalej zabezpečiť im ochranné pomôcky a
vytvoriť seniorom žijúcim v zariadení, ktoré je na základe rozhodnutia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva už od 8. 10. 2020 v karanténe, špecifické podmienky
umožňujúce kontakt s rodinou.

Cieľom projektu je zabezpečiť pre klientov čo najbezpečnejšie prostredie v súvislosti s
výskytom a šírením COVID-19. Nástupom II. vlny pandémie je potrebné vytvoriť ešte
bezpečnejšie životné podmienky pre klientov a zamestnancov zariadenia. Vzhľadom k
vzniknutej situácii je nutné dokúpiť pre zariadenie germicídne žiariče, kyslíkový
koncentrátor, bezdotykové dávkovače dezinfekcie a ochranné pomôcky. Zariadenie
má kapacitu 65 klientov a 26 zamestnancov.
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246 Zariadenie sociálnych
služieb HARMÓNIA

Bezpečný domov pre
našich seniorov

800,00 €

Lučenec

Banskobystrický Cieľom projektu je ochrániť seniorov a pracovníkov pred rôznymi vírusmi a baktériami
v zariadení. Priebežná dezinfekcia spoločných a jedálenských priestorov, kde je
najvyšší pohyb všetkých klientov a pracovníkov, je nevyhnutnosťou na udržanie
čistého ovzdušia bez vírusov a baktérií, a to nielen počas pandémie COVID-19. Preto je
cieľom zabezpečiť čističku vzduchu.

247 Zariadenie sociálnych
služieb Pod hradom

Zaslúžime si lepšie
životné podmienky
počas pandémie

550,00 €

Plavecké
Podhradie

Bratislavský

Cieľom projektu je zlepšenie aktuálnej pandemickej situácie v zariadení, nakoľko 21
prijímateľov je v pokročilom seniorskom veku a toto obdobie uzavretosti veľmi
nepriaznivo vplýva na ich psychický stav. Prostredníctvom podpory je cieľom ochrániť
pred pandémiou COVID a zároveň klientom spríjemniť čas prebiehajúcej „izolácie“.

248 Zariadenie sociálnych
služieb Rohožník n. o.

Nákup germicídnych
žiaričov PROLUX G a
vitamínu C pre seniorov

450,00 €

Rohožník

Bratislavský

249 Zariadenie sociálnych
služieb Senica, n. o.

Pomáhame SPPolu

400,00 €

Senica

Trnavský

Cieľom projektu je zabezpečenie dôkladnej dezinfekcie priestorov v Zariadení
sociálnych služieb, kde trávi senior všetok svoj čas, vzhľadom na skutočnosť, že od 5.
3. 2020 sa z dôvodu pandémie musí zdržiavať iba v zariadení. Návštevy sú už dlhodobo
zakázané. Dezinfekciu a zvýšenú hygienu zabezpečí práve nákup kvalitného
germicídneho žiariča, ktorý sa bude presúvať z izby do izby (podľa potreby). Ďalším
cieľom je i zvýšenie obranyschopnosti organizmu klienta podaním vitamínu C infúznou
formou.
Cieľom projektu je ochrániť najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva, seniorov v
sociálnom zariadení, pred COVID-19. Spôsobom pre dosiahnutie cieľu je doplnenie
zásob hygienických prostriedkov a osobných ochranných pomôcok, nákup
jednorazových rúšok, respirátorov FFP3 a FFP2, jednorazových rukavíc a dezinfekcie.

250 Združenie GERION

Ochrana pred Covid-19
v zariadení Domov pre
seniorov GERION

550,00 €

Bratislava

Bratislavský

251 Združenie priateľov
Domu svätého Juraja

Pomáhame SPPolu

600,00 €

Stará Halič

Banskobystrický Cieľom projektu je zabezpečenie plynulého chodu prevádzky zariadenia pre seniorov
(28 klientov a 24 zamestnancov) pri čoraz viac stúpajúcich nákladoch na dezinfekciu či
rukavice. Pandémia priniesla zariadeniu najmä iné mimoriadne výdavky, ktoré neboli
zahrnuté do plánovaného rozpočtu na rok 2020, čo prinieslo miernu finančnú krízu.

252 Zps Petrovice

Pomáhame SPPolu

450,00 €

Petrovice

Žilinský

Prílohy

Hlavným cieľom projektu je s pomocou potencionálne získaných preventívnych a
ochranných pomôcok do čo najväčšej miery ochrániť klientov a zamestnancov pred
Covid-19 a jeho následkami. Zároveň zabezpečiť profylaxiu prostredníctvom
podávania vitamínovej liečby, zvýšiť hygienický štandard jednotlivých miestností v
zariadení bezkontaktnými dávkovačmi dezinfekcie.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie preventívnych opatrení v Zariadení pre
seniorov pri predchádzaní šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Dotácia by
pomohla zakúpiť prístroje na likvidáciu baktérií a vírusov, a tým by sa výrazne pomohlo
v boji proti šíreniu COVID-19 v zariadení. Ochranné odevy, ochranné pracovné
prostriedky a dezinfekcia budú slúžiť na preventívnu ochranu klientov, ale i
pracovníkov zariadenia. Dotácia by pomohla 35 klientom a pracovníkom zariadenia.
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253 ZSS Nestor o. z.

Podpora prevencie v
zariadení sociálnych
služieb

1 000,00 €

Zázrivá

254 ŽIVOT, n. o.

„ŽIVOT, n. o. chráni seba
aj ostatných pred
ochorením COVID-19“

800,00 €

Spišské
Hanušovce

255 Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb

Pomáhame SPPolu

900,00 €

Hriňová

Žilinský

Hlavným cieľom projektu je podporiť preventívne opatrenia a eliminovať možné riziká
v súvislosti s veľmi silnou druhou vlnou pandémie ochorenia Covid-19 v zariadení
sociálnych služieb. Hlavný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zabezpečenia
špecializovaného technického vybavenia a hygienických prostriedkov, ktoré v
mimoriadne zvýšenej intenzite využíva personál organizácie za účelom ochrany zdravia
najohrozenejšej cieľovej skupiny – seniorov odkázaných na nepretržitú sociálnu
starostlivosť.
Prešovský
Cieľom projektu je nákup hygienických pomôcok a osobných ochranných,
dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie hygieny rúk a tela. Organizácia ŽIVOT
potrebuje zabezpečiť hygienické pomôcky, jednorazové papierové obrúsky a ochranné
prostriedky/FFP2 respirátory, jednorazové rúška, jednorazové rukavice, ochranné
overaly, ochranné štíty, ochranné okuliare, dezinfekčné prostriedky, ako napr.
antibakteriálne mydlo, antibakteriálny gél, antibakteriálny roztok. Cieľovou skupinou
je 44 prijímateľov SS a 39 zamestnancov.
Banskobystrický Cieľom projektu je získať finančné zdroje, ktoré zariadenie použije na nákup
prostriedkov na ochranu klientov a zamestnancov tohoto zariadenia. Prioritou
zariadenia je dodržiavať už prijaté opatrenia a v čo najväčšej možnej miere ochrániť
klientov a zamestnancov a zamedziť šíreniu nákazy, ktorá by pre nich mohla mať
fatálne dôsledky.

Príloha č. 8: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Podpora jednotlivcov v núdzi
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

Oblasť podpory

1

Ladislav V.

Pomoc rodine v
extrémnej, zložitej
životnej situácii

poskytovanie
sociálnej pomoci

Prílohy

Podporená
Mesto
suma
1 000,00 € Dubnica nad
Váhom

Kraj

Záverečná správa

Trenčiansky

Cieľom projektu bola všestranná, najmä sociálna pomoc osamelým
manželom v krízovej a mimoriadne nepriaznivej životnej situácii. Po
dramatickej strate syna manželia stratili príjmy a pôvodné primerané
uplatnenie. Manželia zostali bez akejkoľvek kompenzácie škôd z omylov a
pochybení systému, odkázaní sami na seba. Finančné prostriedky boli
použité na nákup základných potravín, hygienických potrieb, liekov a
úhradu vzdelávacieho kurzu anglického jazyka.

72

2

Monika B.

Adamkova liečba

ochrana a podpora
zdravia

2 450,00 € Horné
Orešany

Trnavský

3

Simona L.

Cvičenie v centre
Liberta

ochrana a podpora
zdravia

500,00 € Spišská
Teplica

Prešovský

4

Oliver Š.

Senzory na kontrolu
glykémie

ochrana a podpora
zdravia

286,50 €

Trnavský

Senzory sú určené pre Oliverovu matku, ktorá má diabetes 1. typu, a preto
si musí 4x denne injekčne podávať inzulín. Pre človeka, ktorého trápi iba
cukrovka, nie je jednoduché ustriehnuť zdravotný stav, avšak jeho matka
je doma sama a navyše sa stará o brata s detskou mozgovou obrnou. Pre
tento stav potrebuje zvýšený dohľad a k tomu existujú senzory freestyle
libre, ktoré však na Slovensku nie sú hradené poisťovňou a nie sú ani
prístupné.

5

Zoltán J.

Osobné motorové
vozidlo a úprava
vozidla pre občana s
ťažkým zdravotným
postihnutím

poskytovanie
sociálnej pomoci

Banskobystrický

Cieľom projektu je zvýšenie miery samostatnosti pána Zoltána,
prostredníctvom kúpy osobného motorového vozidla a jeho úpravou na
ručné riadenie. Projektom dôjde k zvýšeniu miery samostatnosti a
možnosti zvýšenia sebarealizácie občana s ťažkým zdravotným
postihnutím. Pán Zoltán má paraplégiu dolných končatín, v dôsledku pádu
zo stromu. Úraz sa mu stal vo veku 42 rokov. Je odkázaný na pomoc iných.
Pán Zoltán je veľmi aktívny a plánuje si založiť živnosť v oblasti
počítačového programovania, poradenstva a v súvisiacich službách. Pán
Zoltán chce projektom dofinancovať zvyšnú časť úhrady na osobné
motorové vozidlo a jeho úpravy. Najvyššiu časť sumy na kúpu a úpravu
osobného motorového vozidla financuje Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny.

Prílohy

Piešťany

2 698,21 € Čebovce

Adamko má 11 rokov a trpí na ochorenie Ewingov sarkóm kostí. Jeho
domovom sa stala nemocnica. Absolvoval niekoľko operácií, biopsií,
transplantáciu kostnej drene a mnoho iných liečebných procedúr. Cieľom
tohto projektu bolo absolvovať odborné vyšetrenie spojené s
rehabilitáciami u prof. Dr. Hansa Bojara, ktoré mu pomohli o ďalší krok k
zlepšeniu.
Projekt bol určený pre syna pani Simony, Martina, ktorý má hydrocefalus,
DMO, Hirschprungovu chorobu. Rehabilitácie v centre Liberta mu veľmi
pomáhajú a pomaly napreduje s chôdzou. Dlhodobým cieľom projektu
bolo, aby sa Martin vedel postaviť na vlastné nohy a mohol sa hrať so
svojimi rovesníkmi. TheraSuit metóda pomáha deťom k správnym
pohybom a správnemu držaniu tela. Jedná sa o komplexný, vysoko
špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické
postihnutie. Finančný príspevok bol použitý na rehabilitácie TheraSuit.
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6

Jozef Š.

Bezbariérové vozidlo poskytovanie
sociálnej pomoci

7

Lýdia N.

Žiadosť o finančný
príspevok na
invalidný vozík

poskytovanie
sociálnej pomoci

8

Tomáš J.

Kyslíkový
koncentrátor

poskytovanie
sociálnej pomoci

9

Anna J.

Príspevok na
poskytovanie
rehabilitačné
sociálnej pomoci
zariadenie Motomed

10

Viera A.

Rehabilitácia v
zdravotníckom
zariadení K-Physio v
Banskej Bystrici
konceptom APPP

ochrana a podpora
zdravia

600,00 € Pohronská
Polhora

Banskobystrický

11

Jana L.

Liečba pre ZŤP syna

ochrana a podpora
zdravia

300,00 € Piešťany

Trnavský

Prílohy

2 000,00 € Osikov

Prešovský

Cieľom projektu bolo vyzbierať finančné prostriedky na kúpu auta, ktoré
sa dá prerobiť na vhodné bezbariérové vozidlo. Prerábka umožní ľahšiu
manipuláciu pre celú rodinu. Finančný dar pol použitý na čiastku za kúpu
auta Citroen Berlingo.

803,22 € Bratislava

Bratislavský

780,00 € Považská
Bystrica

Trenčiansky

Cieľom projektu bolo zakúpiť invalidný vozík pre pani Lýdiu. V roku 2006
sa stal pani Nemcovej úraz, mala autonehodu ako spolujazdec, pri ktorej
utrpela zlomeniny krčnej chrbtice C 6 a C 7 s léziou miechy. Od úrazu
nepretržite navštevuje rehabilitácie, či už v Malackách, alebo počas
letných prázdnin v Kováčovej. Má chuť do života a chce sa znovu postaviť
na nohy a verí, že sa to raz podarí, ale zatiaľ jej druhé nohy sú vozík.
Finančný dar bol použitý na invalidný vozík.
Cieľom projektu bolo splnohodnotniť život synovi pána Tomáša, ktorý trpí
DMO-spastická forma, cerebrálna s dystóniami. Kyslík synovi veľmi
pomáha pri celkovom uvoľnení svalov, čo mu napomáha pri jemnej a
hrubej motorike, zlepšuje sa mu aj spánok. Po použití kyslíka sa mu lepšie
komunikuje. Finančný dar bol použitý na kyslíkový koncentrátor.
Projekt bol určený pre pani Annu, ktorá má 31 rokov, je rozvedená a žije s
dvoma dcérkami, 10 a 7 rokov. Po autonehode, pri ktorej si zlomila
chrbticu, ostala ochrnutá na dolnú časť tela a je odkázaná na invalidný
vozík. Stroj Motomed umožnil pani Anne cvičiť v pohodlí domova.
Finančne si ho nemohla dovoliť, nakoľko invalidný dôchodok jej v tom čase
ešte neschválili. Finančný dar bol použitý na nákup Motomedu.

1 000,00 € Dedinka

Nitriansky
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Finančný príspevok z projektu je určený pre manžela predkladateľky, pána
Františka. Pán František dostal vo veku 52 rokov mozgovú porážku, praskla
mu jedna z najdôležitejších ciev v hlave, v dôsledku čoho ostal ochrnutý na
ľavú polovicu tela. Lekári mu odporúčajú cvičenia a rehabilitácie, aby sa
naučil znovu samostatnosti a vedel sám prejsť. Zatiaľ vie prejsť len s
asistenciou. Finančné prostriedky boli použité na preplatenie rehabilitácií
v zariadení K-Physio.
Rehabilitácie v centre Functional Patterns v Piešťanoch sú určené pre syna
Mária. 17 rokov trpí diagnózou DMO. Chodí len s oporou. Cieľom projektu
je zabezpečiť čo najviac cvičení s odborným fyzioterapeutom, aby sa naučil
chodiť sám.

12

Zuzana R.

Kúpeľná liečba

ochrana a podpora
zdravia

13

Renáta P. K.

Zdravotný matrac,
liečebný pobyt

poskytovanie
sociálnej pomoci

14

Mária Š.

Pomoc
poskytovanie
postihnutému synovi sociálnej pomoci
Dominikovi

15

Lenka K.

Liečba

Prílohy

ochrana a podpora
zdravia

1 000,00 € Belá

500,00 € Jacovce

5 000,00 € Černík

800,00 € Krompachy

Žilinský

Cieľom projektu je zabezpečiť kúpeľnú liečbu v špecializovanom zariadení
Kováčová pre 17-ročné dievča s DMO, ktoré žije v rodine s horším
finančným zabezpečením. Nasledujúci mesiac bude mať 18 rokov, z čoho
vyplýva, že poisťovňa preplatí len minimálnu čiastku. Liečba v Kováčovej a
v Turčianskych Tepliciach, ktorú absolvovala, jej veľmi pomohla k
napredovaniu.

Nitriansky

Projekt bol určený pre syna predkladateľky, ktorý je autista. Vo finančných
možnostiach matky nie je, aby mohla zakúpiť pre syna zdravotný
ortopedický matrac, nakoľko matrac, ktorý momentálne Christian má, je
už nevyhovujúci. Christian má stuhnuté svalstvo, preto potrebuje
pravidelné rehabilitácie, cvičenia, vodoliečbu. Finančné prostriedky boli
použité na kúpu ortopedického matraca, matracový chránič a náhradný
poťah na matrac.

Nitriansky

Projekt bol určený pre 11-ročného, ťažko postihnutého syna
predkladateľky projektu, ktorý nezvláda sám dýchať. Má tracheostómiu a
stále je napojený na respirátor, ktorý dýcha namiesto neho. Nevie prehĺtať,
takže sliny sa mu musia odsávať, a kŕmi sa striekačkou cez sondu do
žalúdka. Sám sa vôbec nehýbe a jeho svalstvo je úplne chabé, takže sa musí
polohovať. Nekomunikuje ani očným kontaktom, jeho stav je podobný
bdelej kóme. Jeho starostlivosť si vyžaduje väčšie auto, nakoľko
navštevuje pravidelne lekára, ale aj blízku rodinu. Finančné prostriedky
boli použité na dofinancovanie nového auta.

Košický

Projekt bol určený pre 4-ročnú dcérku predkladateľky, ktorá má viacero
diagnóz pochádzajúcich z jej 10-sekundového omodrania počas druhého
dňa jej života. Má epilepsiu, DMO, poruchu reči, nekoordinovanú chôdzu,
oneskorený psychomotorický vývoj a svalovú hypotóniu. Aby mohla
napredovať, potrebuje veľa rehabilitácií, ktoré jej pomôžu skvalitniť život.
Potrebuje terapie zamerané na rozvoj reči, na rozvoj jemnej motoriky, na
zlepšenie chôdze. Elka v rámci projektu absolvovala sériu rehabilitácií v
rehabilitačnom centre Axis v Piešťanoch. Finančné prostriedky boli použité
na úhradu rehabilitácií.
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16

Štefánia H.

Miliónová Lívia

ochrana a podpora
zdravia

17

Jozef Č.

Kúpeľná liečba

ochrana a podpora
zdravia

640,50 € Liptovský
Mikuláš

Žilinský

18

Gabriela V.

Pareza Plexus
Brachails

ochrana a podpora
zdravia

500,00 € Hrušovany

Nitriansky

Finančný príspevok bol určený pre chlapca, ktorý trpí popôrodnou pareza
plexus brachialis, horný a dolný typ. Vo veku 3 a pol mesiaca prekonal
operáciu, kompletnú rekonštrukciu pletenca, kde 3 ks štepy odobrali z
pravej nohy. Cieľom projektu bolo absolvovať ďalšiu operáciu vo Viedni.
Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie danej operácie.

19

Veronika J.

Liečba pre dcérku

ochrana a podpora
zdravia

Prešovský

Projekt bol určený pre 5-ročnú Viktóriu, ktorá následkom choroby a
zanedbanej zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov prišla o zrak, má
poškodený mozog a pridružené diagnózy. Liečba je veľmi nákladná, a preto
si ju rodina nemohla dovoliť. Finančný dar bol použitý na liečbu v podobe
dodania bioaktívnych peptidových ultrafiltrátov.

20

Mária H.

Doktorandské
štúdium

podpora
vzdelávania

450,00 € Veľká Mača

Trnavský

Pani Mária sa narodila predčasne s váhou 1200 g. Pani Mária absolvovala
rehabilitácie a navštívila viacero kúpeľných zariadení. Študovala na
gymnáziu a ukončila štúdium na Univerzite v Komárne. Rada by však
pokračovala v štúdiu na Fakulte ekonómie a informatiky, odbor Ekonomika
a manažment podniku.

21

Milan Š.

Atletika vozičkára

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

647,37 € Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

Pán Milan je vozičkár po amputácii dolných končatín , no neostal sedieť v
kúte. Vždy sa venoval nejakému športu. Ako vozičkár súťažil v tlaku na
lavičke. Po úraze súťaží v atletike, a to v hode diskom, oštepom a guľou.
Trénuje s náčiním, ktoré mu zapožičala pani učiteľka zo ZŠ. Ak sa chce
posunúť vyššie, musí trénovať s kvalitnejším náčiním. Chcel by založiť
atletický klub, nakoľko v Bánovciach nič podobné pre vozičkárov nie je.

Prílohy

10 000,00 € Snina

2 800,00 € Levoča

Prešovský

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky pre dcéru Líviu, ktorá trpí
Canavanovou chorobou. Mohla by sa stať prvým dieťatkom, ktorému by
bola aplikovaná génová terapia na liečbu Canavanovej choroby. Jej matka
zriadila transparentný účet, na ktorý chodia prostriedky, ale pomaly. Kvôli
pandémii boli zrušené aj kultúrne podujatia, kde sa mohli zbierať ďalšie
financie. Výroba lieku od jeho zaplatenia bude trvať 10 mesiacov a
následne by sa prešlo k terapii.
Cieľom projektu je liečba pre syna, ktorí trpí DMO, má problémy s
dýchaním, trpí na alergie a má veľmi slabú imunitu. Potrebuje
rehabilitácie, procedúry a terapie, aby sa jeho stav aspoň nejako zlepšoval.
Sprievod je z dôvodu zdravotného stavu chlapca nevyhnutný.
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22

Ladislav B.

Flexi rampa

23

Alžbeta S.

24

3 000,00 € Levice

Nitriansky

Cieľom projektu bola montáž rampy pre invalidný vozík, ktorá uľahčila
cestovanie, presúvanie sa do auta a celkové uľahčenie ťažkej životnej
situácie pána Lacka. Rampa sa bude využívať aj na cestovanie po
európskych súťažiach, nakoľko pán Ladislav sa venuje športu „hod
kuželkou“. Ide o paralympijskú disciplínu prispôsobenú ľuďom s
podobným zdravotným postihnutím (kvadruplégia). Finančný dar bol
použitý na flexi rampu.

Finančná výpomoc
ochrana a podpora
na kúpu motorového zdravia
vozidla

2 000,00 € Rožňava

Košický

Zámerom projektu bolo neprerušiť štúdium na škole, kde aktuálne Alex
chodí a ktorá mu výrazne pomáha začleniť sa do bežného života. Cieľom
tohto projektu bol doplatok na kúpu motorového vozidla, vďaka ktorému
sa Alexovi, trpiacemu DMO, zjednodušia každodenné starosti s presunom,
a neobmedzí sa mu tak školská dochádzka a iné aktivity, ktoré má rád.

Juraj O.

E-mpulse R20
prídavné koliesko

poskytovanie
sociálnej pomoci

1 500,00 € Nemšová

Trenčiansky

Projekt bol určený pre hendikepovaného Juraja. Pomocné koliesko
pomohlo sprievodu pri tlačení invalidného vozíka alebo počas dlhšieho
jazdenia a zlepšilo tak kvalitu každodenného života hendikepovanej osoby.
Finančný dar bol použitý na kúpu špeciálneho pomocného kolieska
k invalidnému vozíku.

25

Lenka S.

Kúpeľná liečba
Lukáška

ochrana a podpora
zdravia

2 070,00 € Považská
Bystrica

Trenčiansky

Cieľom projektu je zlepšiť Lukáškovi zdravotný stav. Na jednej strane
potrebuje klimatickú liečbu ako astmatik, alergik, má problémy s dýchaním
a zníženú imunitu, na druhej strane však trpí aj metabolickou poruchu,
ktorá je viazaná na postihnutie, vrodenú poruchu. Lukáš je vo veku 8
rokov, ale váži 64 kg. V Bardejovských kúpeľoch by mu vedeli pomôcť
upraviť metabolickú poruchu, v dôsledku čoho by sa mu podarilo
schudnúť. Pobyt v Smokovci by mu pomohol zlepšiť astmu.
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Igor M.

Existenčná neistota

poskytovanie
sociálnej pomoci

1 480,00 € Hlohovec

Trnavský

Projekt je určený pre pána Igora. Pán Igor momentálne rieši invalidný
dôchodok. Financie potrebuje na základné potreby na prežitie.

Prílohy

poskytovanie
sociálnej pomoci
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Monika K.

200 000 € pre
Timurka

ochrana a podpora
zdravia

10 000,00 € Madunice

Trnavský

28

Emília S.

Sociálna pomoc

poskytovanie
sociálnej pomoci

29

Jana J.

Špeciálna stolička –
Tampa

30

Alena N.

31

32

1 200,00 € Sobrance

Košický

ochrana a podpora
zdravia

733,00 € Košice

Košický

Záchrana života

ochrana a podpora
zdravia

15 000,00 € Bratislava

Monika H.

Žiadosť o finančný
príspevok na
rehabilitačný pobyt

ochrana a podpora
zdravia

1 650,00 € Košice

Košický

Zuzana G.

Pomoc s IKT pri
dištančnom
vzdelávaní

poskytovanie
sociálnej pomoci

1 000,00 € Sliač

Banskobystrický

Prílohy

Projekt je určený pre syna pani Moniky – Timura. Trpí ochorením MLD
(melachronoatická leukodystrofia). Liečba tohto ochorenia je veľmi drahá,
nakoľko pre záchranu si vyžaduje transplantáciu kostnej drene. Rodina má
vyzbieraných už 173 000 € a od realizácie operácie v Jeruzaleme ich delí 27
000 €.
Pomoc bola určená pre 43-ročného syna pani Emílie, ktorý trpí stomiou
čriev. Cieľom projektu bolo finančne odľahčiť jeho každodenný život,
dopriať mu pokojnejšie Vianoce, financie na benzín, nakoľko dochádza
pravidelne na lekárske kontroly. V neposlednom rade zabezpečiť
hygienické pomôcky a lieky, ktoré užíva každý deň. Finančný dar bol
použitý na benzín, potraviny, lieky a hygienu.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť špeciálnu stoličku – Tampu pre dcérku
predkladateľky. Dcéra pani Janky trpí DMO a pohybuje sa iba na vozíku.
Stolička umožní lepšie zvládnutie bežných vecí, ako jedenie, hranie,
kreslenie, nakoľko drží dieťa v stabilnom sede a chrbtica sa viac
nepoškodzuje. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie špeciálnej
stoličky Tampa.
Projekt Záchrana života bol určený pre pani Alenu, ktorá trpí onkologickým
ochorením. Jedná sa o akútnu imunoliečbu, ktorú jej ponúkol ošetrujúci
lekár. Konkrétne ide o 18 dávok lieku Keytruda 100 mg. Daná imunoliečba
podľa odborníkov vie výrazne zlepšiť kvalitu života človeka s onkologickým
ochorením. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie takmer 4
dávok lieku Keytruda na plánovanú imunoliečbu. Posledná dávka bola
dofinancovaná z vlastných zdrojov.
Projekt je určený pre syna pani Moniky, ktorý má 8 rokov a je zdravotne
postihnutý, ležiaci, nerozpráva. Cieľom je zabezpečiť rehabilitačný pobyt,
ktorý posunie jeho zdravotný stav k lepšiemu a pomalými krokmi sa bude
vedieť postaviť na nôžky.

Bratislavský

78

Cieľom projektu je pomôcť deťom zabezpečiť vyučovanie dištančnej formy
zakúpením notebookov. Ich spolužiaci, ktorí doma majú počítač, sa
vzdelávať môžu, a oni nie rovnakou formou ako ostatní. Obe deti
navštevujú 8. ročník a známky na vysvedčení sa budú brať do úvahy pri
prijímaní na stredné školy.
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Mária H.

Pomoc pre deti

podpora
vzdelávania

300,00 € Gelnica

Košický

Projekt je určený pre 4 rómskych súrodencov (11, 13, 14 a 15) z detského
domova, umiestnených už 10 rokov v rodine. Vzhľadom na on-line
vyučovanie nemajú iné zariadenie na používanie ako mobil, cez ktorý je to
náročné. Deti sú veľmi aktívne, zapájajú sa do športových podujatí a majú
veľmi dobré výsledky. Vzdelávanie im nie je cudzie a vďaka tabletu by bolo
dostupnejšie a lepšie.

Príloha č. 9: Auditovaná účtovná závierka za rok 2020, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Prílohy
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