Zoznam 8 organizácii podporených sumou 7 000€ v grantovom programe OPORA v celkovej sume 56 000 EUR.
Organizácia

Mesto

Kraj

Podporená
suma

Občianske združenie
Bratislava
Odyseus

bratislavský

7 000 €

Mládež ulice

Bratislava

bratislavský

7 000 €

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v
Nových Zámkoch

Nové Zámky

nitriansky

7 000 €

KRUH n.o.

Trnava

trnavský

7 000 €

Poslanie organizácie
OZ Odyseus sa zameriava na zachovávanie ľudských práv a skvalitňovanie života
znevýhodnených komunít prostredníctvom poskytovania služieb v rámci prístupu
„harm reduction“ (znižovanie rizík a poškodení), terénnej sociálnej práce, podpory
aktívnej participácie ohrozených komunít, informovania a vzdelávania, podpory
verejného zdravia, zastupovania záujmov sociálne znevýhodnených ľudí a
sprostredkovania kontaktu medzi nimi a majoritnou spoločnosťou.
Mládež ulice nadväzuje a udržiava podporné vzťahy s deťmi a mladými ľuďmi prevažne
rómskeho pôvodu, ktoré žijú v sociálne marginalizovanej komunite v Bratislave.
Zameriava sa na rozvoj sociálnych a životných zručností klientov, na ich postupnú
integráciu do spoločnosti a tiež na preventívne a podporné aktivity. Základom práce je
terénna sociálna práca postavená na nízkoprahovom princípe a prístupe ku klientom.
Počas pravidelných návštev priamo na mieste kde žijú im poskytujú služby sociálneho
(poradenstvo, doučovanie) a voľnočasového charakteru (hry, športovanie,aktivity v
klube).
Hlavným zameraním Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je
všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím všetkých vekových kategórií, poskytovanie účinnej podpory uvedenej
skupine, pôsobenie na zlepšenie ich psychického i fyzického stavu, vyvíjanie
informačnej a osvetovej činnosti, pomáhanie k socializácii ľudí s mentálnym
postihnutím a zlepšovaniu podmienok ich života. Poslaním Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, je skvalitňovať život ľudí s mentálnym a
telesným postihnutím a vyvíjať činnosti smerujúce k ich integrácii..
Nezisková organizácia KRUH si postupne vytvorila odborné, priestorové i materiálne
zázemie na realizáciu plnenia vlastného programového modulu pri poskytovaní
všeobecné prospešných služieb. Pôsobí pri poskytovaní poradenstva preventívne na
cieľové skupiny ZP osôb s fyzickým alebo duševným ochorením. Poskytujú prevenciu,
poradenstvo a ostatné sociálne služby a napomáhajú ZP klientom návrat do bežného
sociálneho prostredia i pracovného procesu.Postupné zaraďovanie ZP do pracovného
procesu zvyšuje sebadôveru klientov a zlepšuje ich sociálne postavenie. To má za
následok sekundárne zlepšenie sociálneho postavenia rodinného zázemia klientov.

Organizácia

Mesto

Občianske združenie
Lučenec
"Za dôstojný život"

Kraj

banskobystrický

OZ PERSONA

Trstená

žilinský

Viera - Láska Nádej, o.z.

Prešov

prešovský

Diecézna Charita
Rožňava

Rožňava

Podporená
suma

7 000 €

7 000 €

7 000 €

košický

7 000 €

Poslanie organizácie
Občianske združenie Za dôstojný život pomáha najviac zraniteľným a ohrozeným
skupinám obyvateľstva vrátane detí a rodín. Poskytuje služby na regionálnej úrovni z
aspektu sociálnych služieb ako aj služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately.
Sú zriaďovateľom zariadenia núdzového bývania a útulku, krízového strediska a
detského domova, ktoré prevádzkujú výlučne na systéme profesionálnych rodín
a dvoch chránených dielní.
Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej
situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných,
vzdelávacích, poradenských a ďalších aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a
vedú
k
plnohodnotnému
a
tvorivému
spôsobu
života.
Toto poslanie napĺňajú prostredníctvom ponúkaných služieb –vzdelávanie,
poradenstvo, pomoc a podpora pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja
osobnosti. Sú zriaďovateľom Komunitného centra KOCÚR v Ústí nad Priehradou Trstená, ktorého súčasťou je nízkoprahový klub pre rodiny, komunitná škola a
komunitná poradňa.
OZ Viera-Nádej-Láska vznikla na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých
detí. Poslaním organizácie je poskytovať vysoko kvalitnú a odbornú činnosť týmto
deťom. Organizácia poskytuje viacnásobne postihnutým deťom kompletnú a kvalitnú
starostlivosť, ktorá okrem bazálnej starostlivosti (obslužné činnosti-stravovanie,
kŕmenie, výmena hygienických pomôcok, ...)zahŕňa predovšetkým špeciálnopedagogickú intervenciu, oxygenoterapiu, logopédiu, špecializované rehabilitačné
cvičenie, liečebné masáže, magnetoterapiu, zrakovú stimuláciu.
Diecézna Charita Rožňava pôsobí v rámci diecézy Rožňava. Svoju činnosť vykonáva v
mestách Rožňava, Gelnica, Kokava nad Rimavicou, Lučenec a prostredníctvom farských
charít formou dobrovoľníckej činnosti. Vykonáva opatrovateľskú službu, poskytuje
služby seniorom, sociálnu služba v DSS rodinného typu s celoročným pobytom. V roku
2011 zriadili nízkoprahové zariadenia, útulok pre bezdomovcov a denný stacionár pre
seniorov.

Zoznam 57 projektov podporených v grantovom programe OPORA – IPRO roku 2013 v celkovej sume 44 000 EUR:

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Domov sociálnych služieb Dávid M.
a zariadenie
podporovaného bývania
Merema

448 €

Dávid má diagnostikovaný stredný stupeň mentálnej retardácie. Chce byť aktívny a potrebný a rád
by častejšie opúšťal brány DSS, stretával sa s ľuďmi a nadväzoval nové priateľstvá. A práve šport pétanque mu to umožňuje. Na petangových turnajoch sa cíti veľmi dobre, ľudia ho prijímajú bez
predsudkov. Pomáhajú mu v zdokonaľovaní jeho herných schopností a oceňujú jeho talent a
húževnatosť.

Vstúpte, n.o.

Hanka S.

1 500 €

Klientka Hanka sa zdokonalí v masírovaní, aby sa tejto "práci" mohla venovať. Absolvuje masérsky
kurz a v zariadení si zriadi svoj "kútik" na masírovanie. Klientov si získa prostredníctvom letáčikov,
ktoré rozdá svojim známym, priateľom a dôchodcom zo susedného DSS.

Depaul Slovensko

Zita K.

507 €

Pani Zita absolvuje opatrovateľský kurz a kurz nemčiny pre opatrovateľov, čo zlepší jej pozíciu na
pracovnom trhu. Po absolvovaní kurzov si bude aktívne hľadať prácu.

Centrum Slniečko, n.o.

Miroslava G.

860 €

Klientka Mirka sa chce osamostatniť a v plnej miere prevziať zodpovednosť za svoj život. Aby si
mohla založiť svoju vlastnú živnosť a naštartovať podnikanie absolvuje kurz kaderníctva a kurz
práce s počítačom a výcvik v oblasti riadenia motorového vozidla.

Depaul Slovensko

Ernest

188 €

Klient Ernest si chce nájsť trvalé zamestnanie a adekvátne bývanie, jeho cieľom je usporiadať si svoj
život a znovu sa zaradiť do majoritnej spoločnosti. Absolvuje výcvik na získanie certifikátu na
obsluhu vysokozdvižného vozíka.

Tanečno-športový klub
AJKA

Terézia R.

1 500 €

Klientka s Downovým syndrómom Terézia by sa rada začlenila do bežného života a získala
pracovné návyky. Keďže sa pravidelne venuje modernej a rytmickej gymnastike, rada by robila
asistentku tanečného pedagóga. Pravidelne bude navštevovať tanečné hodiny v tanečno
športovom klube Ajka, kde sa bude pripravovať na túto prácu.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Občianske združenie
Málinec

Tónko B.

740 €

Klient Tónko sa chce naučiť zvládnuť všetky úkony potrebné k samostatnému životu. V cvičnej
kuchynke v zariadení sa bude učiť variť a keďže nevie čítať bude nácvik varenia prebiehať s
pomocou fotoknihy a receptov zdokumentovaných vo forme obrázkov.

Denné centrum Divadla z
Pasáže, n.o.

Veronika L.

688 €

Klientka Veronika by sa rada stala herečkou. K tomuto cieľu jej pomôže Divadlo z Pasáže, kde sa
môže uplatniť ako herečka a denné centrum Divadla z pasáže ako inštitúcia poskytujúca
celoživotné vzdelávanie, kde absolvuje sériu ucelených improvizačných workshopov v divadle a
všeobecné a umelecké vzdelávanie v dennom centre.

Centrum MEMORY n.o.

Pán F.

1 000 €

Pán F. sa v minulosti venoval maľovaniu a aj dnes má vzťah k rôznym kreatívnym technikám. V
rámci individuálneho rozvojového programu bude klient zhotovovať výrobky použitím rôznych
kreatívnych techník. Ďalšie terapie budú zamerané na zachovanie pohybových schopností klienta a
udržanie fyzickej kondície, zachovanie kognitívnych schopností klienta, zmyslovú stimuláciu a
trénovanie jemnej motoriky.

Spoločnosť na pomoc

Peter B.

679 €

Klient Peter sa na kurze drevorezby naučí nové techniky, ktoré potom bude sám učiť na
rekondičnom tábore pre autistické deti. Získa tak možnosť zdokonaliť svoje sociálne schopnosti.

Chránená dielna Protect
Work

Marián M.

1 125 €

Klient Marián nemá základné ekonomické vzdelanie, čo ho obmedzuje vo výkone pracovných
činností, pretože nerozumie niektorým pojmom, neovláda terminológiu ani prácu v účtovníckom
programe. V priebehu pracovnej terapie by sa chcel stať dobrým účtovníkom a nadobudnúť
vedomosti a zručnosti v tejto oblasti a naučiť sa pracovať samostatne.

Betánia n.o.

Mária Š.

1 190 €

Klientka Mária absolvuje kurz baristu (človeka, ktorý sa venuje príprave kávy) - absolvuje praktické
cvičenia a nácviky prípravy kávy, obsluhu, údržbu a čistenie kávovaru, oboznámenie sa s
pomôckami potrebnými na výrobu kávy. Po absolvovaní kurzu bude pracovať v zariadení pri
obsluhe kávového pultu.

TK Ellegance Košice

Lukáš B.

1 500 €

Klient Lukáš objavil v tanci na vozíku novú náplň života a snaží sa o sebarealizáciu, o zdolávaní
prekážok a o dosahovanie stále lepších výsledkov. Keďže v tanci na vozíku ide o priamu integráciu
t.j. chodiaca partnerka a vozičkár. Jeho terajší vozík používa pri každodenných činnostiach, a nie je

osobám s autizmom

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma
vyhovujúci na dosahovanie lepších výsledkov a môže aj spôsobiť zdravotný problém chodiacej
partnerke aj Lukášovi.

TROJLÍSTOK - centrum
sociálnych služieb

Janko A.

400 €

Klient Janko chce aktívne trénovať a neskôr aj súťažiť v špeciálnom športe "BOCCIA" a
prostredníctvom tohto športu nadväzovať športové a spoločenské kontakty.

Domov sociálnych služieb Pavol L.
a zariadenie pre seniorov
Horelica

197 €

Klient Pavol si chce čo najdlhšie zachovať svoju hybnosť a pohybové schopnosti. Je členom skupiny
mažoretov "Agenti 107" a rád reprezentuje spoločnými vystúpeniami zariadenie ale aj vlastnú
šikovnosť. V rámci projektu získa twirlingovú paličku, ktorá mu uľahčí zvládnuť techniku točenia
paličkou.

Stredisko Evanjelickej
diakonie - Evanjelický
diakonický domov
dôchodcov a sociálnych
služieb

Mária B.

450 €

Klientka Majka sa v zariadení venovala šitiu. Šijací stroj sa jej však pokazil a keďže by rada šila
vrecúška na aromaterapiu pre seniorov, zašívala roztrhané periny a jej najvyšším cieľom je ušiť šaty
pre bábiku svojej malej neterky, potrebuje nový stroj.

Viera-Láska-Nádej, o. z.

Karolína K.

1 500 €

Klientka Karolína potrebuje už len malý krôčik, posun k samostatnej chôdzi bude dlhodobým
cieľom jej plánu rozvoja osobnosti rozvoj a stimulácia motorických zručností. Absolvuje opakované
cvičenia, počas ktorých dochádza k ukladaniu naučených vzorcov správania svalstva a tak
fixovaním správnych návykov pri pohybe - chôdzi a ktoré upevnia vestibulárny systém a tak sú
výsledky dlhodobejšie.

Dom detí Božieho
milosrdenstva, n.o.

Peťo R.

650 €

Klient Peťo by rád vytvoril vlastnú redakciu, v ktorej bude spracovávať vlastné postrehy do podoby
jednoduchých krátkych článkov, ktoré vytlačí na letáky a sám distribuuje medzi známych.

Prístav nádeje, o.z.

Andrea T.

700 €

Klientka Andrejka pracovať na zvýšení pracovných zručností a sebaobsluhe so zameraním na
prípravu koláčov/zákuskov. Tréning bude prebiehať v Banskej Bystrici, v Tréningovom centre pre
hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav, ktorej zriaďovateľom je OZ
Prístav nádeje.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Domov sociálnych služieb Ján P.
Libertas

500 €

Klient Ján má sťaženú schopnosť chôdze. Chcel by chodiť lepšie a skúsiť ešte boxovať ako za mladi.
Pravidelným cvičením si posilní dolné končatiny (zvýšenie svalového tonusu), zlepší si udržiavanie
rovnováhy, obratnosť pri chôdzi (vizuomotorickú koordináciu) a začne trénovať na boxovacom
vreci.

Denné centrum Divadla z
Pasáže, n.o.

Ján K.

640 €

Klient Ján poníma pole svojej ďalšej sebarealizácie v poskytovaní osobnej asistencie svojmu
kolegovi. Nakoľko je sebestačný a zbehlý v cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami a
cestovanie je jeho hobby, má veľký záujem uplatniť svoje schopnosti a zručnosti užitočným
spôsobom. Dlhodobým cieľom klienta je stať sa osobným asistentom svojmu kolegovi pri cestovaní
verejnými dopravnými prostriedkami. Jeho kolega potrebuje asistenciu pri ceste zo svojho
zamestnania na autobusovú stanicu, Ján absolvuje kurz sociálnej asistencie klienta.

Združenie
podporovateľov a
priateľov sluchovo
postihnutých detí v ZŠI
pre sluch. post. Lučenec

Ádám K.

900 €

Klient Adam má 5 rokov a trpí autizmom. Keďže celkový psychomotorický vývin aj vývin reči je u
neho výrazne oneskorený a nerovnomerný IPRO je zameraný hlavne na zlepšenie komunikácie
dieťaťa, či už verbálnej alebo neverbálnej a na zlepšenie celkovej motoriky - hrubej a predovšetkým
jemnej motoriky.

eMKLUb

Katarína R.

1 000 €

22 ročná klientka Katarína žije v útulku po ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti z dôvodu
zlých sociálnych podmienok v rodine a zlého zaobchádzania s dieťaťom. Klientka by sa rada
osamostatnila. Chce sa pracovať na rozvíjaní svojich manuálnych zručnostiach, ktoré získala počas
štúdia na škole keď sa venovala krajčírskym prácam. V rámci projektu jej bude zriadený pracovný
kútik so šijacím strojom.

Diecézna charita Žilina,
Detský charitný dom

Michal C.

473 €

17 ročný klient Michal je polosirota a žije v detskom domove. Aktívne sa pripravuje na svoje
povolanie - sklár. Rád by získal vodičské oprávnenie, nakoľko si chce za usporené peniaze kúpiť
zachované motorové vozidlo, čo by mu uľahčovalo prepravu z domova, do školy a neskôr práce.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Detské srdce

Peter K.

1 100 €

Peter má 11 rokov a trpí viacnásobným zdravotným postihnutím s dominujúcimi prejavmi
telesného a mentálneho postihnutia. V rámci projektu bude klientovi zakúpený multifunkčný panel,
pomocou ktorého si bude rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, zmyslové vnímanie zrakom, zmyslové
vnímanie sluchom, komunikačné i vôľové schopnosti.

Občianske združenie
Barlička

Ivana H.

300 €

Ivana je 22 ročná imobilná klientka Centra sociálnych služieb Radosť, pohybuje sa len na invalidnom
vozíku. Veľmi rada by zmenila svoju životnú situáciu tým, že by sa mohla samostatne realizovať,
prípadne aj zamestnať, čím by získala možnosť sa nielen uplatniť v oblasti výroby módnych
doplnkov/ napr. výroba bižutérie/, ale aj aby uplatnila svoje vedomosti a zručnosti, ktoré získala
štúdiom na strednej škole.

"JESEŇ ŽIVOTA",
Zariadenie sociálnych
služieb

Štefan I.

85 €

70 ročný klient Ivan je v zariadení nový a prebieha u neho proces adaptácie na nové životné
okolnosti. Vie, že doma už nemohol zostať, potrebuje pomoc pri opatrovateľských úkonoch,
zároveň mu však veľmi chýba dedinské prostredie a zvieratá. Chcel chovať nejaké zvieratko,
spriateliť sa s inými klientmi.

530 €

Marcelka má 25 rokov a má diagnostikovanú DMO s mentálnou retardáciou stredného stupňa,
psoriázu a iné pridružené ochorenia. Jej veľkým snom je vlastniť bicykel, mať ho len pre seba pobicyklovať sa kedykoľvek bude chcieť. Zakúpením bicykla sa budú do budúcnosti veľmi dobre
plniť aj Marcelkine čiastkové ciele, ktoré sú pevne prepojené s rehabilitačným a ošetrovateľským
plánom rozvoja osobnosti - regulovať Marcelkinu hmotnosť, zlepšovať telesnú kondíciu a v
neposlednom rade rozvíjať pohyblivosť dolných končatín z dôvodu zhoršenej koordinácie a
rovnováhy tela. Pobyt na čerstvom vzduchu, radosť zo splneného sna, pocit nezávislosti a slobody,
to sú ďalšie z mnohých čiastkových cieľov v rámci ktorých sa budeme snažiť o plnohodnotnejší,
kvalitnejší a zmysluplnejší Marcelkin život v našom zariadení.

Domov sociálnych služieb Marcela P
a špecializované
zariadenie Slniečko
Oščadnica

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Združenie "Nádej"

Štefan Š

400 €

Štefan sa narodil v roku 1958. Trpí oligofréniou v pásme debility - ľahký stupeň. Od detstva bol
umiestnený v rôznych zariadeniach. Viackrát bol hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni. Nikdy
nebol zamestnaný. Po nástupe do Domova sociálnych služieb sa prejavovala jeho agresivita, v
súčasnosti sa však už neprejavuje. Je schopný vykonávať náročnejšie a zodpovednejšie manuálne
práce. Ľudia z okolitých dedín ho zamestnávajú na rôzne pomocné práce. K prácam, ktoré už vie
vykonávať, sa chce naučiť aj kosenie trávnikov motorovou kosačkou.

Maják nádeje, n.o

Patrik

600 €

5 ročný Paťko žije s mamou v krízovom centre Maják. V dôsledku ťažkých pomerov, v ktorých
vyrastal, a v dôsledku zaostalosti oboch rodičov, je Paťko vo svojom veku zaostalý pred svojimi
rovesníkmi. Nemá rozvinuté základné sociálne a komunikačné zručnosti. Paťko by chcel chodiť do
škôlky a nájsť si nových kamarátov. Prostredníctvom logopedickej intervencie a zakúpením
didaktických pomôcok by sa jeho komunikácia rozvinula a prostredníctvom spoločenských aktivít
by sa zlepšila jeho celková sociálna integrácia

Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb
Senium

Tatiana Sch.

1 500 €

Pani Tatianka má 55 rokov a po silnom epileptickom záchvate ostala v bdelej kóme. V súčasnosti
žije v DSS, pretože rodina sa vzhľadom na jej zdravotný stav o ňu nevedela postarať. Personál a
rodina by jej chceli zakúpiť WiFi Astropanel. Ide o vytvorenie imitácie hviezdnej oblohy na strope,
ktoré stimuluje zmysli a pôsobí upokojujúco. Pani Tatianka okrem toho, že bude mať zmysluplne
vyplnený čas a bude sa cítiť príjemne, naučí sa, kedy je čas odpočinku a prípravy na spánok.

Zaradenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
PARK

Martin Š.

1 000 €

Martin bol veľmi aktívny človek. Pred nástupom do DSS sa venoval hospodáreniu, záhrade a práci s
drevom. Práca s drevom je jeho obľúbenou aktivitou aj teraz, no v zariadení nemá potrebné
nástroje, ktoré k tejto činnosti potrebuje. Kúpou potrebných nástrojov a zriadením malej
drevárskej dielne sa zmysluplne vyplní Martinov čas a zlepší kvalita jeho života v zariadení.

200 €

Pani Štefánia je 93 ročná klientka DSS. Napriek svojmu veku je veľmi energická a zaujíma sa o veľa
aktivít, ktoré sú realizované v zariadení. Má veľký záujem zúčastňovať sa reminiscenčnej terapie a
realizovať témy naviazané na rodinný život a tradície. Pre tento účel by jej bola kúpená bábika
reborn, ktorá ako predmet evokuje spomienky na materstvo. Plánom je realizácia skupinových
stretnutí zameraných na tému rodinný život, ktorých hlavným účastníkom by bola pani Štefánia s
jej reborn bábikou.

Domov sociálnych služieb Štefánia Č.
a zariadenie pre seniorov
Horelica

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

ŠTVORLÍSTOK PRE
KAŽDÉHO

Karol J.

1 100 €

Klient Karol má diagnózu schizofrénia paranoického typu, je introvert a nie je rád stredobodom
pozornosti. V súčasnosti žije v DSS, je pracovitý a samostatný, potrebuje minimálnu kontrolu zo
strany personálu DSS. Karol potrebuje mať pocit užitočnosti, všetko si chce zaslúžiť prácou.
Obsluhou malotraktora s kosačkou, by chcel využiť svoje pracovné schopnosti a takýmto spôsobom
si zabezpečiť príležitostný príjem z brigád, kosením okolitých ihrísk a parkov. Takýmto spôsobom by
získal pocit samostatnosti a sebestačnosti.

Drahuška a my, ... o.z.

Martin M.

800 €

Martin má 19 rokov a je mentálne retardovaný. Navštevuje komunitné centrum, kde rád technické
práce, je veľmi zručný. Doma vyrába búdky pre vtáčiky iné drevené funkčné predmety. Martin by
bol rád, ak by sa práci s drevom mohol venovať aj v komunitnom centre. Nákupom potrebného
materiálu - dreva, náradia, klincov, by mohol v komunitnom centre vyrábať funkčné predmety,
ktoré by boli neskôr prezentované a predávané na remeselníckych trhoch.

Nádej-Reménység, n.o.

Jozef F.

1 000 €

Jozef je schizofrenik a gembler. V súčasnosti žije v domove na pol ceste. Jozef si pomaly uvedomuje
svoju situáciu, v ktorej sa nachádza. Pre svoje diagnózy - schizofrenik a gambler má problém vrátiť
sa späť na pracovný trh. Svoje schopnosti a zručnosti by však chcel venovať dobrovoľníckej práci v
krízovom centre. Skúsenosti v stavebníctve a svoju fyzickú silu by chcel využiť na vedenie
pracovných skupín, prevažne technického charakteru. Na tento by bolo využité technické
zariadenie, ako forma terapie, na odovzdávanie klientových zručností ďalším klientom.

Domov sociálnych služieb Richard N.
Méta

600 €

Pán Richard má mentálne postihnutie ľahšieho stupňa. Žije v DSS, kde sa rád venuje rôznym
činnostiam. Rád by sa zapojil do celoročnej olympiády, ktorú organizuje MSÚ Martin. Preto je
potrebný individuálny tréning a športové vybavenie - bicykel, korčule. Pánovi Richardovi, by bol
zostavený individuálny tréningový plán zameraný na bicyklovanie, korčuľovanie a plávanie, aby si
tak splnil svoj sen a zapojil sa do olympiády.

Nezisková organizácia
Claudianum

800 €

35 ročný Števko má DMO mentálna sunnorma. Žije so svojimi súrodencami a rodičmi doma.
Navštevuje rehabilitačné stredisko. Števko by sa rád zdokonalil vo svojej záľube písania textov, s
ktorými by sa rád zúčastnil literárnej súťaže Rozhľady 2013. Zakúpenie notebooku s príslušenstvom
by napomohlo k príprave jeho textov do potrebnej podoby, ktorú by mohol zaslať do literárnej
súťaže. Personál strediska mu ochotne pomôže pri prepisovaní a korekcii týchto textov.

Štefan M.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

„MAGNÓLIA“ Zariadenie
sociálnych služieb
Hurbanovo

Peter T.

800 €

Pán Peter má 77. Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu a horším vzťahom v rodine žije v zariadení
sociálnych služieb. Má poloochrnutú pravú HK. Medzi jeho záujmy a záľuby patrí vážna hudba a
hra na klavír. Veľmi rád by zasa hrával na klavíri. Kúpou klavíru a Hrou na klavír by sa zlepšila jeho
sociálna a psychická situácia.

NsP Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov

Mária K.

1 300 €

Mária žije v zariadení sociálnych služieb. Je imobilná a často dezorientovaná. Chcela by sa viac
zúčastňovať spoločenských aktivít v zariadení. To by jej zabezpečilo špeciálne prenosné kreslo pre
kardiakov. K jej väčšej samostatnosti a zlepšeniu kvality života by zároveň prispel sprchovací vozík.

DSS a ŠZ Slniečko
Oščadnica

Monika N.

230 €

Monika je 32 ročná žena s diagnózou DMO - mentálna retardácia ťažkého stupňa. Žije v DSS, je
imobilná, nesebestačná. Personál DSS by jej chcel zabezpečiť zmenu jej stereotypného prežívania.
Zakúpenie kruhu na rozvoj motoriky. Kruh je prenosný a Monika by v ňom vedela tráviť viac času
ako v nepohodlnej bugine. Takto by sa mohla zúčastňovať viacerých aktivít realizovaných v
zariadení.

BOJ S SMA, občianske
združenie

Natálka

1 500 €

3,5 ročná Natálka má diagnostikovanú SMA, v dôsledku ktorej je imobilná. Natálka navštevuje
materskú škôlku a jej mentálna úroveň je primeraná veku, až lepšia. Jej najväčší sen je raz behať s
ostatnými detičkami. Reflexná terapia by jej mohla do veľkej miery zabezpečiť zlepšenie jej
zdravotného stavu a takýmto spôsobom sa priblížiť k napáleniu jej veľkého sna.

DSS Andreas

Jakub N.

1 000 €

Jakub má detský autizmus, mentálnu retardáciu a je inkontinentný. Navštevuje DSS Andreas, kde sa
rád venuje svojim obľúbeným činnostiam. Je hyperaktívny, má rad hru s lopotu, kontakt so
zvieratami, zaujíma ho všetko čo sa točí, veľmi rád pláva. Zabezpečením kanisterapie,
muzikoterapie, kúpu aplikácií do ipadu mu budú zabezpečené početné množstvo činností, ktorým
sa veľmi rád venuje a ktoré rozbíjajú stereotyp.

Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb
Veľký Krtíš

Slavo G.

480 €

Slavo žije v DSS, má viaceré psychické poruchy, aspargerov syndróm. Jeho veľkým snom je aspoň
čiastočne sa osamostatniť v zariadení podporného bývania. Zakúpenie potrebných pomôcok na
úpravu a opravu dreveného výrobku mu zabezpečí väčší pocit užitočnosti, naučí ho väčšej
zodpovednosti a systematickosti.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

OZ Detská komunita

Simonka B.

700 €

Simonka má 19 rokov a má autizmus s pásmom ťažkého mentálneho postihnutia. Navštevuje
špecializované zariadenie pre ľudí s autizmom. Za pomoci terapeuta by sa Simonka venovala zberu
liečivých byliniek, výrobe sirupov, liečivých mastičiek, šitiu vrecúšok a fotodokumentácii. Spestrí jej
to tak jej život a napomôže k jej lepšej sociálnej inklúzii.

Domov sociálnych služieb Alexandra Z.
pre dospelých Báhoň

1 000 €

26 ročná Alechandra má schizoafektívnu poruchu. Spolu s mamou, ktorá má mániodepresiu žijú v
DSS Báhoň. Alexandra veľmi zaujíma veľa tvorivých činností. Najviac sa však zaujíma o filozofovanie
o astronómii. Chcela by vydať vlastnú sci-fi knihu. DSS by jej tak chcel napomôcť splniť jej sen vydať knihu, zorganizovať krst knihy a zabezpečiť distribúciu knihy.

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v Petržalke,
Pracovno-socializačné
centrum Impulz

Andrea D.

1 200 €

Andrejka navštevuje pedagogicko socializačné centrum. Má autizmus a mentálnu retardáciu
ľahkého stupňa. Ťažko sa socializuje. Rada sa venuje tvorivej činnosti - rada vyšíva, šije, modeluje a
pletie náramky priateľstva. Rozšírenie možnosti jej tvorivých aktivít a by jej zabezpečilo väčšie
možnosti k sebarealizácii. Vzhľadom k svojim manuálnym schopnostiam, kreativite a zmyslu pre
povinnosť má reálne predpoklady sa v budúcnosti zamestnať v chránenej dielni na výrobu
darčekových predmetov a samostatne bývať v chránenom bývaní. Na tento účel by jej boli
zakúpené tkáčske krosná s príslušenstvo.

Nádej pre Rozsutec

Anna H

270 €

Mentálne postihnutá Anička má 57 rokov. Medzi jej záľuby patria cvičenie a tancovanie. Anička by
sa rada naučila cvičiť nové cviky, čím by podporovala svoj psychomotorický rozvoj a počúvala by pri
tom hudbu, ktorá jej umožní cítiť sa uvoľnene a príjemne. Rada bude cvičiť spolu s ďalšími klientmi,
čo jej umožní viac sa zapájať do skupinových aktivít.

Občianske združenie
ATHÉNA

Marek Š.

1 000 €

Marek má 14 rokov a trpí detským autizmom. Má veľmi rád prácu s počítačom, najmä dotykovým
displejom, ktorý mu uľahčuje ovládanie PC. S využitím aplikácii pre alternatívnu komunikáciu by mu
poskytol aj možnosť vyjadriť sa pomocou slov a obrazov, ale využil by sa aj v každodenných
situáciách a dal mu väčšiu nezávislosť.

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Agentúra podporných
služieb, n.o.

Vlado D.

400 €

Vlado má 22 rokov, spolu so svojimi súrodencami vyrastal v detskom domove. Neskôr sa dostal do
profesionálnej rodiny. Po dovŕšení plnoletosti sa rozhodol naplniť sen o vlastnom bývaní, preto
prišiel do podporovaného bývania. Je vyučený kuchár, v kuchyni trávi každý deň a pripravuje obedy
aj pre spolubývajúcich. Jeho snom je zdokonaľovať sa vo varení a pomáhať pripravovať jedlá v
nejakej dobrej reštaurácii.

OKRAJ občianske
združenie

Marek E.

1 400 €

Marek je 33-ročný muž, ktorý sa po prekonaní rôznych životných prekážok snaží zaradiť späť do
normálneho života. Problémy v rodine vyústili k alkoholu, drogám, gemblerstvu a na ulicu. Po
rokoch si uvedomil, že musí hľadať cestu späť do spoločnosti. Sezónne brigády v chránených
dielňach mu pomáhajú splácať dlžoby a získal späť stratenú dôveru rodičov a pomoc u novej
priateľky. Vytvorením nového pracovného miesta v chránenej dielni by Marek našiel uplatnenie a
získal stabilné zamestnanie.

ONDAVA - Domov
sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou

Ján B

500 €

Ján je invalidný dôchodca. Opakovane bol v psychiatrických liečebňach pre nešpecifikovanú
duševnú poruchu. Žil doma sám, ale nedodržiaval liečebný režim, preto bol opakovane
hospitalizovaný. Nakoľko si uvedomuje svoje reálne možnosti, jeho cieľom je bývať v
podporovanom bývaní, kde by zároveň pracoval v chránenej dielni s drevom. K tomu je však
potrebné nadobudnúť aj teoretické a praktické zručnosti pre prácu s drevom.

Domov sociálnych služieb Roman K
pre dospelých Rozsutec

300 €

Roman má 22 rokov a je už druhý rok klientom Domova sociálnych služieb Rozsutec. Vyrastal v
detskom domove v Kolárove. Je študentom druhého ročníka praktickej školy a rád by sa vyučil za
záhradníka. V škole ho bavia praktické hodiny zamerané na činnosti v záhrade. Minulý rok v
domove sociálnych služieb zasadil niekoľko druhov byliniek a pestoval ich. Rád by svoje doterajšie
skúsenosti ešte viac rozvíjal a chcel by túto jar opäť vysadiť bylinky a ovocné kríky.

Občianske združenie
Nožička

1 000 €

Viktória má 7 rokov, narodila sa 34.týždni, má DMO, epilepsiu, symptomatický Westov syndróm.
Žije v spoločnej domácnosti. Viktória je dievčatko, ktoré je ležiace a nesedí samostatne. Pravidelné
masáže by jej pomohli k zlepšeniu, uvoľneniu svalstva. Mohla by sa lepšie pohybovať, bola by s ňou
lepšia manipulácia pri obliekaní a iných každodenných činnostiach.

Viktória

Názov organizácie

Meno klienta

Podporená Anotácia
suma

Harlekýn - Zariadenie
sociálnych služieb

Simona B.

470 €

Simonka bola kvôli zanedbanej starostlivosti prijatá do detského domova a následne prijatá do DSS,
kvôli svojmu postihnutiu. Je to dieťa s DMO, spastickým diparektickým syndrómom. V špeciálnej
základnej škole dosahuje veľmi dobré výsledky. Potrebuje však neustále rozvíjať jemnú motoriku,
komunikáciu a pozornosť. Montessori terapia by prispela k osvojeniu praktických zručností a
postupne by ich prenášala do bežných činností. Pomôcky, ktoré sa v tejto terapii používajú
stimulujú zmysly a zdokonaľujú jemnú motoriku.

Nezisková organizácia
Claudianum

Miriam G.

400 €

37 ročná klientka Mirka má Downov syndróm, trpí viacerými alergiami, astmou. Je celiatičkaa
dodržiava bezlepkovú diétu. Mirka si v súčasnej dobe veľmi uvedomuje, že by chcela byť čo najviac
samostatná, priblížiť sa životu zdravých ľudí v jej veku. Chce sa naučiť samostatne pripraviť niektoré
jedlá podľa svojej bezlepkovej diéty.

Spišská katolícka charita - Barbora J.
Dom Charitas sv. Jozefa,
Wolkerova 41, Sp. Nová
Ves

700 €

Barborka má 29 rokov, trpí DMO, mentálnou retardáciou stredného stupňa, autizmom a
hluchotou. Prioritou pre Barborku je integrácia medzi rovesníkov. Komunikuje verbálne, reč je
ťažšie zrozumiteľná. V zariadení je krátko, adaptuje sa bezproblémovo. Denne pracuje v tvorivej
dielni a zapája sa do ponúkaných aktivít. Teší sa zo spoločnosti svojich rovesníkov. Inklinuje k
ručným prácam - kreslenie, vyšívanie. Je vytrvalá. Rada by sa naučila zvládať aj tkanie.

