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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Cieľom programu je zvyšovanie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej
skupiny SPP a podpora verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase.
Zmyslom programu je umožniť zamestnancom - plynárom sprostredkovanie pomoci tam, kde si myslia,
že je pomoc potrebná a kde bude ich zásluhou dobre využitá.
Aj v tomto roku mal program 2 uzávierky. Prvé kolo malo uzávierku 7.decembra 2010 a druhé kolo bolo
s uzávierkou do 17.marca 2011.
Zamestnanci mali v oboch kolách možnosť predkladať projekty v rámci 2 kategórií - projekty
charitatívneho charakteru, alebo projekty verejnoprospešné.
Do kategórie verejnoprospešné patria projekty zamerané na zlepšenie prostredia, v ktorom zamestnanci
SPP žijú , alebo trávia svoj voľný čas. Podporené verejnoprospešné projekty sa realizovali formou
dobrovoľníckej práce a ich zámerom bolo najmä zlepšiť kvalitu života miestnej komunity.
Podporené projekty boli zamerané na tieto typy verejnoprospešných aktivít:
 Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.)
 Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia, oprava historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu)
 Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
 Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného
času a na aktivity zbližujúce komunity
Verejnoprospešné projekty realizovali zamestnanci ako:
 ako neformálna skupina občanov
 v spolupráci s obcou
 v spolupráci s inou organizáciou alebo inštitúciou
Do 2. kategórie boli zaradené projekty charitatívne, ktoré zamestnanci realizovali v spolupráci
s neziskovou organizáciou v prospech iných osôb. Projekt vypracuje organizácia a zamestnanec k nej
napíše krátke odporúčanie aj s popisom svojho vlastného dobrovoľníckeho vkladu.
Podporené projekty sa realizovali v týchto oblastiach:
 Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi
 Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
 Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra
 Športové a kultúrne aktivity len so sociálnym rozmerom
 Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
Spolu so zamestnancom, garantom projektu sa podporené projekty realizovali v spolupráci s:





mimovládne organizácie
materské školy a školy špeciálne alebo integrované školy
miestne kluby, záujmové spolky a združenia, materské centrá
obce
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Predkladateľ – zamestnanec sa musel priamo podieľať na samotnej realizácii projektu. Príspevok
predkladateľa mohol byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, alebo
mohol darovať svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou), atď.
Novinky a zmeny v programe
Po šiestich rokoch úspešného fungovania Zamestnaneckého grantového programu boli do siedmeho
ročníka zavedené zmeny, ktoré mali motivovať zamestnancov k príprave projektov. V tomto roku
2010/2011 bolo zámerom programu podporiť najmä SPOLUPRÁCU a POVZBUDIŤ k aktivite aj tých, ktorí
ešte žiadny projekt nerealizovali. Zamestnanci mali možnosť zapojiť do realizácie projektu aj svojich
kolegov, presne podľa hesla „viac hláv viac rozumu, tak priložte ruku k dielu“. Oslovili kolegov, vytvorili
tímy. Podmienkou bolo zapojiť minimálne dvoch ďalších kolegov, teda tím mali tvoriť najmenej 3 ľudia.
Maximálna suma, ktorú mohli získať tímové projekty bola 2 000 €.
Naďalej ostala zamestnancom možnosť predložiť projekt individuálne, samostatne. Individuálne projekty
mohli získať podporu do 1 000 €.
Druhým a rovnako dôležitým cieľom siedmeho ročníka programu bolo motivovať k aktivite najmä
zamestnancov, ktorí ešte nemali možnosť realizovať svoje nápady a projekty. Preto bolo zavedené
pravidlo „trikrát a dosť“. To znamenalo, že zamestnanci, ktorí už v zamestnaneckom grantovom
programe 3x získali podporu, projekt predložiť mohli, no len v tom prípade, že do realizácie zapojili aj
ďalších kolegov (minimálne dvoch) a predložili tímový projekt.
Medializácia programu
Program bol medializovaný najmä na intranete SPP a v internom časopise Modrý plameň. Informácie
o programe a podporených projektoch boli priebežne uverejňované v rovnakých médiách.
Samotné aktivity boli väčšinou propagované realizátormi projektov v regionálnych médiách (rozhlas, TV,
printové médiá, webstránky spolupracujúcich organizácií). Jednou z foriem medializácie bolo aj
umiestnenie bannera Nadácie SPP priamo na mieste realizácie projektu.
Oblasti realizácie podporených aktivít
Do 7. kola programu bolo spolu predložených 144 projektov, ktoré žiadali o podporu v celkovej hodnote
225 435 €.
V oboch kolách bolo spolu podporených 39 projektov v celkovej sume 50 000 €. Celkovo sa vďaka
zamestnancom realizovalo 39 projektov v celkovej sume 50 000 €. Všetky projekty boli zrealizované,
riadne zreportované a vyúčtované.
V tomto kole bolo viac predložených projektov v kategórii charitatívne. Verejnoprospešných projektov
sa realizovalo 26 a charitatívne projekty získali podporu v 13 prípadoch.
Zamestnancov tiež motivovala možnosť získať vyššiu sumu, preto predložili viac tímových projektov ako
individuálnych. Podporu získalo 34 tímových projektov a 5 individuálnych.
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Pomer počtov v kategórii charitatívne/verejnoprospešné projekty zobrazuje tabuľka a graf nižšie.

kategória
charitatívne
verejnoprospešné
Spolu

Počet
predložených
projektov
73
70
144

Počet
podporených
projektov
13
26
39

Podporená suma
13 455 €
36 545 €
50 000 €

Prehľad tímových a individuálnych projektov zobrazuje tabuľka a graf nižšie.

kategória
individuálny
tímový
Spolu

Počet
predložených
projektov
54
90
144

Počet
podporených
projektov
5
34
39

Podporená suma
3 775 €
46 225 €
50 000 €
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Prehľad podporených projektov podľa oblastí podpory:

Oblasť podpory
Komunitné projekty
Ochrana, obnova životného prostredia
Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými
Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska
Športové a kultúrne aktivity len so sociálnym rozmerom
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra
SPOLU

Počet podporených
projektov
11
3
5
4
4
2
10
39

Viac ako štvrtinu projektov tvorili iniciatívy zamestnancov zamerané na zlepšenie činnosti školy, škôlky,
miestneho klubu alebo rôznych spolkov. Ďalšou štvrtinou z celkového počtu projektov boli projekty
komunitné, zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného času a na aktivity
zbližujúce komunity, v ktorých žijú.
Vyrovnaný počet projektov bolo podporených v oblastiach rozvoj a zveľadenie obcí a miest, podpora
turizmu a zlepšovanie informovanosti a podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím.
Najmenej projektov bolo podporených v oblastiach ochrana životného prostredia a športové a kultúrne
aktivity.
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Tabuľka zobrazuje prehľad predložených a podporených projektov v jednotlivých krajoch Slovenska:

Kraj
banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský
Spolu

Počet
predložených
projektov
17
38
29
22
12
5
8
12
144

Počet
podporených
projektov
8
7
6
5
3
1
5
4
39

Podporená suma
10 290 €
6 875 €
10 300 €
6 070 €
2 510 €
1 500 €
7 085 €
5 370 €
50 000 €

Najviac predložených projektov (28) a teda aj podporených (6) bolo v meste Bratislava. Aktívni boli aj
zamestnanci z Rožňavy, kde sa zrealizovali 3 projekty a z Nitry a Bušiniec, kde boli podporené po 2
projekty. Najviac predložených projektov bolo v z bratislavského a košického kraja, kde bol podporených
8 a 7 projektov. Hoci banskobystrický kraj bol až štvrtý v počte predložených projektov (17), v tomto
kraji bolo podporených najviac, až 8 projektov, čo je 50% z predložených. Úspešný v získaní grantu boli aj
zamestnanci z trnavského kraja, spolu predložilo 8 projektov, z 5 bolo podporených a zrealizovaných.
Najmenej predložených (5) aj podporených (1) projektov bolo v trenčianskom kraji. Zamestnanci zo
žilinského aj prešovského kraja predložili rovnaký počet projektov 12, podporená bola štvrtina
v prešovskom kraji a tretina projektov v žilinskom kraji.
Zoznam členiek hodnotiacej komisie, ktoré posudzovali projekty zamestnancov
1.
2.
3.
4.
5.

Jenka Zemanová, Vedúca útvaru internej komunikácie SPP, a.s.
Ľubica Oreská, Útvar manažmentu korporátneho imidžu SPP, a.s.
Ivana Brezinská, komunitná pracovníčka, občianske zduženie Petržalské ihriská
Milica Danková, Centrum pre filantropiu, n.o.
Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o.
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Vyhodnotenie podporených projektov
Zamestnanci SPP pomáhali v DSS
Andreas a na Devínskej Kobyle
Aj v roku 2011 bola Nadácia SPP
partnerom
Dní
dobrovoľníctva
na Slovensku, ktoré každoročne
organizuje OZ C.A.R.D.O.
V sobotu 24. septembra 2011 sme sa
so zamestnancami SPP stretli v DSS
Andreas, aby sme pomohli autistickému
centru vymaľovať vnútorné priestory
a vyčistiť záhradu. Po práci sme sa
dozvedeli
základné
informácie
o autizme a spoznali aktivity centra.
“Je zvláštne, no veľmi potešujúce, ako
obyčajná práca venovaná dobru a pomoci niekomu inému, vie vytvoriť atmosféru plnú priateľskej
nálady” (Ján Chudík, koordinátor interného PR, SPP)
Zamestnanci SPP-distribúcia svojou dobrovoľníckou prácou podporili skautský oddiel Mustangy a v rámci
Dní dobrovoľníctva sa zapojili do ekologických brigád. V Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla
vykosili, upravili a vyčistili lúky od vysokých porastov a burín. Spoločne odpracovali viac ako mesiac
dobrovoľníckej práce.
Prehľad podporených projektov s anotáciou tvorí prílohu č. 1

Reakcie zamestnancov, poďakovania:
Helena Kublová - projekt „Obnova turistických vývesných
máp v bratislavskom kraji“

„Za najväčší prínos tohto projektu považujem ľudskú
stránku veci. Dnes, keď dobrovoľnícka práca je skôr
na posmech, sa ešte stále nájdu ľudia, ktorý na úkor
svojho voľna sú ochotní robiť niečo aj pre dobro iných.
Verím, že nami vynaložená námaha bude korunovaná
úspechom a tabule s mapami budú dlho slúžiť turistom
a náhodným okoloidúcim.“
Vďaka angažovanosti tímu zamestnancov-turistov, ktorý
viedla zamestnankyňa SPP-distribúcia Helena Kublová, boli
obnovené a osadené turistické mapy v Stupave, na
Košarisku, na Pezinskej babe, na Zochovej chate a v Devíne.
Ak sa vydáte na výlet do týchto lokalít, mapy vám ukážu
cestu.
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Terézia Petrinová - projekt “Ekoklub“
„Na realizácii Ekoklubu sa počas sobotňajších
brigád zúčastnilo cca 60 ľudí, spolu odpracovali 260
dobrovoľníckych hodín. Spoločne sa nám podarilo
zlepšiť podmienky vyučovania.“
Zamestnankyňa SPP Terézia Petrinová pomohla
základnej škole na Turnianskej ulici premeniť starú
miestnosť na netradičnú ekoučebňu. Tá slúži na
vyučovanie
enviropredmetov,
stretávanie
čitateľského klubu a organizovanie besied a výstav.
Je dobrou inšpiráciou pre ďalšie školy.
Ladislav Karvaš - projekt „Prostredie školy je
v našich rukách (Akcia Z)“
„Ohlasy zúčastnených boli pozitívne, je naozaj
po nás vidieť obrovský kus práce.“
Zamestnanec Eustream-u Ladislav Karvaš spolu
s kolegami iniciovali brigády na školskom dvore
základnej školy v Senici. Podarilo sa im vyrovnať
florbalovú plochu, vysadiť stromy, zatrávniť
dvor, či osadiť hojdačku a lavičky. Pomáhali
všetci - rodičia, učitelia aj deti.

Anna Hvillová - projekt Vyfarbime sa
„Vďaka projektu vznikla neformálna komunita
rodičov a dobrovoľníkov, ktorí si vymenili svoje
skúsenosti
z prístupov
k deťom
s poruchami
integrácie a autismom. Prínosom je práve utuženie
kolektívu detí aj ich rodičov.“
Tím zamestnancov, ktorý viedla Anna Hvillová z SPP,
pomohol zriadiť v OZ Korálky, ktoré sa venuje deťom
so špeciálnymi potrebami, batikovaciu dielňu
a vybaviť ju potrebnými pomôckami. 2x týždenne sa
deti s rodičmi venovali batikovaniu, zhotovili
prestierania, tašky, tričká, nabatikovali aj kostýmy na
vystúpenia. S tanečným predstavením deti vystúpili
na podujatí Míľa pre mamu.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
39 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy.
Celkovo bolo podporených 39 projektov a všetky projekty boli aj zrealizované.
Finančný dar bol podporeným zamestnancom poskytovaný v 2 splátkach. 1. splátka 90% podporenej
sumy po podpísaní darovacej zmluvy a 2. splátka 10% po vyúčtovaní projektu a zaslaní záverečnej
správy.
Niekoľkým zamestnancom Nadácia SPP vyhovela niekoľkým žiadostiam zamestnancov, ktorí
z odôvodnených príčin požadovali zmenu v rozpočte projektu, prípadne predĺženie realizácie
projektových aktivít. Ani v jednom prípade sme nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru.
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Príloha č. 1: Zoznam 39 podporených projektov s anotáciou a záverečným hodnotením
Číslo Predkladateľ

1

2

Názov projektu

Helena Kublová

Obnova turistických
vývesných máp v
bratislavskom kraji

Norbert Ďuriš

Zveľadenie areálu MŠ v
Želovciach

Podporená
Mesto
suma

1 800 € Bratislava

Vďaka angažovanosti zamestnancov-turistov boli obnovené a osadené
turistické mapy v bratislavskom kraji. Osadili mapy v Stupave, na
Košarisku, na Pezinskej babe a na Zochovej chate a v Devíne.
Turistickými tabuľami sa inšpirovali aj okolité obce.

900 € Bušince

Úpravy prostredia a doplnenie vybavenia detského ihriska v MŠ
Železovce prispeli k bezpečnému využívaniu voľného času detí vonku.
Na brigádach pomáhali kolegovia, rodičia detí, pedagógovia.

3

Jozef Uhrin

Športovo-relaxačnovzdelávacie centrum

1 000 € Kriváň

4

Milan Hreščo

Za krajšiu obec

Zemplínska
1 500 € Široká

5

Ľubomír Melicher

Pešia zóna Pobedim, 1.
etapa "Detský svet"

1 500 € Pobedim

6

Ľubomír Vrbovský

Vytvorenie oddychovej
zóny

1 500 € Nitra

7

Miroslav Dudrik

Detský raj

Záverečná správa

2 000 € Gyňov

Rodičia aj učitelia školy obnovili park v areáli školy, vyčistili a obnovili
trávnik, osadili lavičky. V parku sa dnes učia hodiny biológie,
prírodopisu, etiky. Zároveň osadili prekážkovú dráhu a trojitú hrazdu,
ktoré deti využívajú najmä počas telesnej výchovy.
Zamestanci a dobrovoľníci vyčistili v obci Pozdišovce roklinu od odpadu,
čiernych skládok, vysiali trávu, stromy, vyhotovili pre obec prístrešok a
pódium v obecnom amfiteátri. Výzor obce sa zmenil k lepšiemu,
hovoria obyvatelia.
Pri rybníku v mieste oddychu vzniklo za pomoci obyvateľov obce
Pobedim detské ihrisko s novými hracími prvkami a pieskoviskom. Pri
dokončovacích prácach deti už netrpezlivo čakali
Na vytvorení oddychovej zóny v núdzovom zariadení Maják sa podieľali
dobrovoľníci Červeného kríža a klienti zariadenia. Upravili pieskovisko a
detské preliezačky, vysadili okrasné dreviny a trvalky. Celý priestor
vydezinfikovali. Klienti v oddychovej zóne našli relax a pokoj.
Zamestnanci MŠ Gyňov, rodičia detí, pracovníci aktivačných prác aj
zamestanci SPP počas brigád na ihrisku odstránili nefunkčnú šmýkačku,
náterom ošetrili kovové preliezky a lavičky, upravili povrch,
svojpomocne zhotovili preliezky z dreva, osadili nové preliezky a lavičky
a 1.júna na deň detí ihrisko slávnostne otvorili.
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Číslo Predkladateľ

8

9

10

11

12

13

Názov projektu

Dobudovanie dreveného
prístrešku pri chate
Ing. Jolana Urbánová Volovec a úprava okolia

Bc. Janka Ivanová

Anna Hvillová

Barbora Pumová

Ing. Peter Vnenčák

Ing. Jaroslav Svatík

Vybudovanie oploteného
výbehu pre psov v
revúckom útulku

Vyfarbime sa
Projekt IHRISKO Vybudovanie nového
komplexu ihrísk na ZŠ
Ostredková 14, BA

Revitalizácia detského
ihriska Rožňava

Vidiecka turistika a jej
míľniky

Podporená
Mesto
suma

Záverečná správa

2 000 € Rožňava

Zamestnanci, dobrovoľníci a členovia Klubu slovenských turistov
Volovec v blízkosti chaty Volovec vybudovali ohnisko, altánok s lavicami
a stolmi. Zároveň upravili blízky prameň a osadili turistickú mapu a
turistickú smernicu. Turisti si po namáhavej horskej túre tu môžu
oddýchnuť a bezpečne založiť oheň.

1 000 € Revúca

Cieľom projektu bolo vybudovanie oploteného výbehu pre psov
umiestnených v revúckom útulku. Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť
a oplotený výbeh bol zrealizovaný. vybudované oplotenie znamená
podstatné skvalitnenie života zvierat s pozitívnym dopadom na ich
zdravotný stav ako po fyzickej, tak i po psychickej stránke. Výrazne sa
uľahčila práca jediného ošetrovateľa pri manipulácii so zvieratami –
kŕmenie, výcvik, čistenie kotercov a samotných zvierat a pod. Zamedzilo
sa nežiaducemu a nekontrolovanému úniku zvierat.

330 € Poprad

Zamestnanci pomohli zriadiť batikovaciu dielňu a vybaviť ju potrebnými
pomôckami. 2x týždenne sa deti s rodičmi venovali batikovaniu,
zhotovili prestierania, tašky, tričká, nabatikovali aj kostými na
vystúpenia. S tancom deti vystúpili na podujatí Míľa pre mamu s iných
akciách.

1 500 € Bratislava

Na ihrisku ZŠ Ostredková počas víkendových brigád zamestnanci a
rodičia detí upravili povrch ihriska, vysadili trávnik, vybudovali
pieskovisko na volejbal a bedminton a vyrobili minifutbalové bránky.
Osadili nové prieliezky, vybudovali altánok, aby areál otvorili na deň
detí, kedy zorganizovali športový deň.

2 000 € Rožňava

Podarilo sa združiť všetkých ľudí zainteresovaných do prác okolo
detského ihriska. Vyčistili pieskovisko, inštalovali oplotenie, opravili
lavičky a detský kolotoč, vysadili trávu a stromy, nakoniec nainštalovali
šmýkačku a drevené obloženie ihriska. V apríli ihrisko slávnostne
otvorili. Ihrisko je naďalej udržované a zodpovedá bezpečnostným
požiadavkám.

1 500 € Senica

Vďaka projektu boli bola zveľadená zbierka poľnohospodárskeho múzea
v obci Prietrž. Vozy a sane boli zozbierané od miestnych obyvateľov,
ktoré boli opravené a zakonzervované. Zachovalo sa tak kultúrne
dedičstvo, ktoré slúži verejnosti.
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14

15

Názov projektu

Dalibor Kováčik

Zabudnutý kostol pod
lipami

Sylvia Simonová

Obnovou detského ihriska
k atraktívnemu využitiu
voľného času

Podporená
Mesto
suma

Turčinaska
700 € Štiavnička

1 500 € Rožňava

Záverečná správa
Počas 5 víkendových brigád dobrovoľníci likvidovali náletové kroviny,
upravovali chodníky ku kostolu pri hrade Blatnica, zhotovili lavičky a
informačné tabule, vykosili okolie kostola. Okoloidúci turisti chválili
práce a úpravu dobrovoľníkov.
V rámci obnovy detského ihriska na ZŠ Reformovanej cirkvi s VJM v
Rožňave sa podarilo odstrániť staré pieskovisko a kovová preliezka.
Kolegovia a rodičia spolu so žiakmi pomáhali zarovnať terén. Osadili
novú preliezku s domčekom a lezeckou stenou, namaľovali hojdačky.
Spoločná dobrovoľnícka práca naštartovala ďalšie brigády na skrášlenie
interiéru školy.

16

Ing. Ladislav Karvaš

Prostredie školy je v
našich rukách (Akcia Z)

1 000 € Senica

17

Ing. Peter Vrzgula

Malé školské arborétum

1 970 € Lúčky

18

Alžbeta Hovancová

Spolu si urobme krajšie
sídlisko

Spišská Nová
1 300 € Ves

Rodičia zorganizovali brigády, ktorých sa zúčastnili deti aj učitelia,
podarilo sa im vyrovnať florbalovú plochu, vysadiť stromy, zatrávniť,
osadiť hojdačku a lavičky a namalovať plot.
V rámci pracovnej výchovy žiaci čistili záhradu, odstránili burinu,
dokončili chodníky a vybudovali skalku, vysadili stromy. Záhrada bude
slúžiť žiakom na vyučovanie, ale aj pacientom v kúpeľoch ako
oddychová zóna.
Zamestnankyňa spolu so sociálnymi pracovníčkami zútulnili priestory
Komunitného centra Kopčany a pripravili ich na nápor detí v novom
školskom roku. Spoločne s deťmi zo sídliska upratali vonkajší priestor a
tiež upratali a vymaľovali priestor pod nadjazdom, ktorý využili pre
letné kino pre obyvateľov sídliska.

1 700 € Bušince

Revitalizácia prameňa sa uskutočnila v spolupráci kolegov a obecným
úradom Bušince. Spoločne obnovili prívod minerálnej vody, vymurovali
okrasný múr, osadili lavičku a vyčistili okolie aj prístrešok prameňa.
Prameň bude slúžiť širokej verejnosti.

1 400 € Iža

Počas brigád na ihrisku a parku voľného času pracovalo až 97
obyvateľov obce Iža. Detské ihrisko doplnili o hojdačky a šplhaciu vežu.
Dobrovoľníci zrenovovali nevyužité priestranstvo v centre obce, ktoré
využili na aktívne trávenie voľného času.

1 300 € Okoč

zamestnancom pri rekonštrukcii ihriska ochotne pomáhali aj pracovníci
obecného úradu v Okoči. Ihrisko oplotili, vytvorili oddychovú zónu s
lavičkami, osadili drevené preliezky. Ihrisko slávnostne otvorili
1.septembra 2011.

19

Daniel Kalmár

Revitalizácia minerálneho
prameňa a jeho okolia

20

Zahrajme sa - spoznajme
Ing. František Kľučka sa!

21

Hravé a štastné detstvo Obnova a rozšírenie
detského ihriska v našej
Obci

Bc. Tomáš Lakatos
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22

23

24

25

26

27

28

29

Názov projektu

Angelika Racsková

Revitalizácia detského
ihriska v obci Kováčovce

Ing. Peter Pika

Revitalizácia detského
ihriska v centre Žiliny

Terézia Petrinová

Viera Chovancová

Ekoklub

Vybudovanie detského
ihriska v obci Malý Lapáš

Eva Gulíková

Za krajšie leto

Mária Ľalíková

Detské ihrisko
Mravčekovia

Róbert Rubint

Detské ihrisko v obci
Veľké Dravce

Daniel Kuna

Podporme snahu obce a
jej obyvateľov vyčistiť
obec od psích
exkrementov!

Podporená
Mesto
suma

Záverečná správa

1 400 € Kováčovce

Zamestnanci zatraktívnili v obci Kováčovce detské ihrisko. Zhotovili
drevený domček, preliezkovú zostavu so šmýkačkou podľa platných
bezpečnostných noriem. Zámerom do budúcnosti je zamerať sa na
staršie deti a ich trávenie voľného času.

1 000 € Žilina

dobrovoľníci revitalizovali chátrajúce ihrisko na sídlisku. Vybudovali
nové pieskovisko, natrelil kovové konštrukcie, osadili nové atrakcie.
Dnes sa obyvatelia sídliska o ihrisko starajú sami, dbajú o čistotu.

500 € Bratislava

Zo skladových priestorov vytvorili v škole netradičnú učebňu Ekoklub.
Má audio-enviro priestor na premietanie, čitateľský kútik, malú čajovňu
a priestor pre relax. Slúži na vyučovanie enviropredmetov, besedy,
uskutočňovanie výstav, stretnutia žiackeho parlamentu a iné
mimoškolské aktivity.

1 000 € Nitra

V obci Malý Lapáš sa podarilo vytvoriť miesto pre deti, miesto na
hranie. Počas brigád dobrovoľníci a zamestnanci vybudovali
pieskovisko, postavili šmýkačku a domček, osadili hojdačky. Dotvorili
tak športový areál ako zónu hier a zábavy.

1 000 € Bratislava

V priebehu roka Domov dôchodcov do daru získal niekoľko slnečníkov a
klienti mohli aktívne tráviť čas v zatienenom priestore vonku. Boli
idenfikované ďalšie potreby klientov, preto bol grant využítý na
zakúpenie matracov a sprchovacích stoličiek. Tieto pomôcky spríjemnili
a skomfortnili život obyvateľov v domove dôchodcov.

1 200 € Tomášovce

Obec zorganizovala zbierku na podporu detského ihriska, angažovaní
obyvatelia urobili terénne úpravy, areál oplotili, nainštalovali drevenú
hraciu zostavu. Zeleň vysadia na jar 2012.

1 400 € Veľké Dravce

V obci Veľké dravce sa podarilo vybudovať príjemný kútik pre deti a ich
rodičov. Aktivačný pracovníci s dobrovoľníkmi osadili hojdačky, koše,
lavičky, vysadili 30 stromčekov.

500 € Bratislava

Obyvatelia Čiernej vody svojpomocne a v spolupráci s obcou
nainštalovali 3 koše pre psíčkarov. Naštartovali tak proces postupného
zbavovania sa nežiaducich odpadkov na chodníkoch, či iných verejných
plochách.
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30

31

32

33

34

Miroslav Paučo

Tibor Horján

Názov projektu

Detský kútik "Malý
šľachtic"

Brankárska škola pre deti

Rastislav Kysel

Rekultivácia detského
ihriska v obytnej zóne
Pezinská, Senec

Ing. Radoslav
Šimčisko

Turistická infraštruktúra
pre návštevníkov
atraktívnych miest na
slovensko-českej hranici.

Milan Kachút

Propagácia ochrany
životného prostredia
formou EKO brigád v
rámci Slovenského
skautingu

35

Ján Onufer

Daruj talentom šancu na
úsmev

36

Ildikó Kovácsová

"Vzdušná" školka

Pavol Jurík

Veselé dieťa, šťastná
rodina, spokojná dedina
(Detské ihrisko)

37

Podporená
Mesto
suma

Záverečná správa

1 690 € Hronsek

Rodičia a obyvatelia obce vytvorili v obci Hronsek detské ihrisko.
Vytvorili pieskovisko, namontovali hraciu zostavu a vytvorili chodník bezpečný prístup k ihirsku. Ihrisko dennodenne navštevuje množsvo
detí.

1 570 € Hurbanovo

Kolegovia upravili trávnatú plochu, aby mohli začať s tréningom
mladých futbalových brankárov. Prvý tréning sa deťom a páčil. Na jar
2012 tréner pripraví pre brankárov tzv. brankársky kemp.

800 € Senec

Obyvatelia areálu Pezinská v Senci smerujú svoje aktivity k
vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemku pod plánovaných
ihriskom. V tejto snahe naďalej pokračujú. Vypracovali projekt detského
ihriska a zakúpili dva hracie prvky, ktoré uskladnili v bezpečných
priestoroch do času vyriešenia vlastníctva pozemku.

1 700 € Svrčinovec

775 € Bratislava

Skauti v spolupráci CHKO Malé Karpaty v Modre uskutočnili ekologické
brigády na Devínskej kobyle, vo Fialkovej doline a v rezervácii Sedliská v
Hlohovci. Skauti lúky pravidelne kosili, aby umožnili vytvorili prostredie
pre rast vzácnych teplomilných rastlín

980 € Bardejov
Orechová
1 625 € Potôň

3.júna sa na jednom podujatí stretli viaceré skupiny - deti z detského
domova Svidník, klienti integračného zariadenia, rôzne tanečné súbory
a deti z organizácie M21. V atmosfére búrania bariér a predsudkov
vznikli nové priateľstvá. Po predstavení účinkujúcich sa všetci
zúčastnení išli na návštevu vodného sveta v Poprade.
Rodičia detí MŠ upravili dvor škôlky, obnovili prieskovisko, vybudovali
altánok. Na jar sa chystajú vysadiť stromy a maľovať plot.

1 660 € Hlboké

Zamestnanci a dobrovoľníci zrenovovali starý areál detského ihriska a
sprístupnili ho všetkých deťom obce Hlboké. Tabuľa "Zákaz hrania a
ničenia dvora" bola odstránená. Ihrisko slávnostne otvorili 4.októbra pri
príležitosti 70.narodením školy.
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Názov projektu

38

Ľubomír Tomáš

Moja sídlisková krajina a
ja

Július Brzula

Rozvoj činnosti Tvorivej
dielne pre zdravotne
postihnuté deti a
dospelých zo Šiah a okolia

39

Podporená
Mesto
suma

1 200 € Prešov

Hontianske
600 € Trsťany

Záverečná správa
Rodičia funkčne a esteticky upravili priestor školy. Vytvorili univerzálne
školské stoly, nové sedáky, zhotovili infornačné tabule. Pri prácach
pomáhali aj samotní žiaci

Tvorivé dielne umožnili deťom s postihnutím počas letných prázdniť
kreatívne stráviť svoj voľný čas.Výrobky z dielní potom deti prezentovali
v remeselníckom stánku na podujatí Dni kultúry v Honte.
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