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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 k 30.novembru 2008 a druhé kolo bolo
s uzávierkou do 19.marca 2009.
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
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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.
Maximálna výška podpory jedného projektu bola 996 €. Celková suma, určená na prerozdelenie v oboch
kolách bola 48 131 € bola v plnej miere prerozdelená na zamestnanecké projekty.
V roku 2009 sme zorganizovali 2 dobrovoľnícke dni pre zamestnancov SPP na ktoré bola prerozdelená suma
1 110 €. Celková suma prerozdelená v tomto ročníku bola 49 241 €.
Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali
Do 5. kola programu bolo spolu predložených 90 projektov, ktoré žiadali o podporu v celkovej hodnote
88 885 €.
V oboch kolách bolo spolu podporených 58 projektov v celkovej sume 49 241 €. 4 podporené projekty sa
však z rôznych dôvodov nerealizovali a pridelené financie boli vrátené na účet nadácie.
Celkovo sa tak vďaka zamestnancom realizovalo 54 projektov v celkovej sume 45 252 €.
Obe kategórie – charitatívne aj verejnoprospešné projekty boli zastúpené v takmer rovnakej miere.
Verejnoprospešných projektov za realizovalo 30 a charitatívne projekty získali podporu v 24 prípadoch.
Prehľad podporených projektov podľa kategórií:
Oblasť podpory:
Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich
spoločné trávenie voľného času a na aktivity zbližujúce komunity
Kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, alebo sociálne
znevýhodnenými, či seniormi
Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra
Rozvoj, podpora a zveľadenie miest, obcí a regiónov Slovenska
Spolu:
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Počet podporených
projektov:
15
1
2
8
2
15
11
54

strana 3

Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä
rôznym komunitným projektom a
zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú.
V spolupráci s organizáciami, klubmi,
školami a škôlkami zamestnanci prispeli
k zlepšeniu ich činnosti. Takmer tretina
podporených projektov bola zameraná na
aktivity smerujúce k zlepšeniu služieb pre
znevýhodnených ľudí.
Vďaka iniciatíve zamestnancov bol
podporený aj regionálny turizmus
a zveľadené životné prostredie.

Vyhodnotenie podporených projektov
Zoznam členiek hodnotiacej komisie
1. Jenka Zemanová, Vedúca útvaru internej komunikácie SPP, a.s.
2. Ľubica Oreská, Útvar manažmentu korporátneho imidžu SPP, a.s.
3. Ivana Brezinská, komunitná pracovníčka, občianske zduženie Petržalské ihriská
4. Milica Danková, Centrum pre filantropiu, n.o.
5. Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o.
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predložených a podporených projektov v jednotlivých krajoch
Slovenska:
Tabuľka č. 2
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Spolu

Počet
predložených
projektov
12
25
17
11
9
6
3
9
90

Počet
podporených
projektov
7
12
10
8
6
3
2
6
54

Podporená suma
5 968 €
9 636 €
8 284 €
6 296 €
5 633 €
2 410 €
1 494 €
5 531 €
45 252 €

Najviac projektov bolo predložených aj podporených v Bratislave (8), veľmi aktívni zamestnanci boli aj
v mestách Michalovce a Nitra, kde sa realizovali po 3 podporené projekty.
V plnej žiadanej sume (maximálne 996 EUR) bolo podporených 37 projektov.
Súčasťou zamestnaneckého programu bola aj v tomto roku organizácia 2 dobrovoľníckych dní pre
zamestnancov SPP. Celková suma použitá na organizáciu dobrovoľníckych dní bola 1 110 €.
1. dobrovoľnícky deň sme zorganizovali v Košiciach v spolupráci s Arcidiecéznou charitou, kde sme
v Krízovom centre pre osamelé matky s deťmi skrášlili okolie centra. Aj v tomto roku sme zorganizovali aj
dobrovoľnícky deň pre zamestnancov SPP v Bratislave. V spolupráci s Bratislavským regionálnym
ochranárskym združením BROZ sa nám podarilo vyčistiť časť prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky v lokalite
Čunovských jazier.
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Reakcie zamestnancov, poďakovania:
„Realizáciou projektu sa využil voľný priestor pri
budove materskej školy v obci Zábiedovo.
Na všetkých prácach sa podieľali aktívni rodičia
a obyvatelia obce.
Starosta obce Zábiedovo: Bol to dobrý nápad.
Také niečo sa do školského dvora priam žiadalo.
Zariadenia zatraktívnili prostredie MŠ, sú pútačom
pre deti a súčasne napomáhajú rozvoju ich
obratnosti. “
Juraj Badura,
projekt Spríjemnime priestor deťom s SPP

„Chcem sa poďakovať Nadácii SPP za príležitosť
a možnosť spestriť prázdniny deťom z Krízového
centra. Som rád, že som osobne stretol nielem deti,
ale aj ich matky a blžšie spoznal klientov tohto
zariadenia počas letných prázdnin. Deti vďaka vám
prežili krásne prázdniny, ktoré neboli spojené len
s tvorivou prácou v dielni, ale aj s krásnymi zážitkami
v tábore.“
Adrián Hamborský, projekt Hurá prázdniny s SPP.
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„Podujatie medzinárodného významu, organizované
na Zochovej chate bolo na veľmi dobrej úrovni aj
vďaka podpore Nadácie SPP. Zúčastnila sa ho
európska špička, ale aj nadšenci amatéri. Preteky
boli prínosom aj pre oblasť, kde sa realizovali a to
vznikom nových máp, ktoré v ďalšom období môžu
byť využité aj ako cykloturistické mapy pre turistov
v regióne

malých

Karpát.

Od

zúčastnených

pretekárov bol veľmi pozitívny ohlas, vyslovili
spokojnosť s organizáciou podujatia aj s kvalitou máp
a výberom terénu.“
Ing. Mária Hrašnová,
projekt

Slovenský

a Český

pohár

v orientačnej

cyklistike

„Projekt Močaranská šaráda bol taký aký mal byť.
Samozrejme až na pokazené počasie, ale čo už.
Vďaka mojej rodine, priateľom, spolupracovníkom
a vďaka Nadácii SPP sa nám podarilo zorganizovať
podujatie,

ktoré

v okolí

Michaloviec

nemá

konkurenta. Deti si doviedli rodičov a rodičia deti
a všetci spolu sa výborne zabávali, či už pri pestrom
programe, ale aj na športových súťažiach a jazde na
koníkoch. Trúfam si tvrdiť, že Močaranská šaráda si
získala srdcia nás všetkých“.
Vladimír Kostovčík
projekt Močaranská šaráda
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č

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

1

Podpora športu
Peter Jadamec mládeže v našom
regióne

Poprad Matejovce

Prešovský

664,00 €

2

Viktor Pásztor Pohybom k zdraviu

Ruská

Prešovský

996,00 €

3

Vojtech
Bessler

Košický

996,00 €

Karpatský pohár medzinárodný
Michalovce
turnaj v športovom
bridži
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Športová a kultúrna činnosť v obci Matejovce za ostatné roky
veľmi upadla a mnohé športové krúžky prestali fungovať. Cieľom
projektu je podporiť mládež v obci, ktorá má veľký záujem o
šport a hlavne volejbal a umožniť im trénovať v telocvični
miestnej ZŠ aspoň 1x týždenne a zakúpiť dresy, lopty, sieť a iné
pomôcky potrebné k tréningom. Cieľom 25 členného
zmiešaného družstva je účasť na Podtatranských volejbalových
majstrovstvách v ročníku 2008/2009. Zakúpenú športovú
výbavu budú môcť využívať aj žiaci miestnej ZŠ.
Cieľom projektu je vybudovať detské ihrisko pre 10 detí z
detského domova rodinného typu v obci Ruská. Deti žijú v
rodinnom dome s vychovávateľmi a všetky majú
diagnostikovanú mentálnu retardáciu ľahkého stupňa. Projekt
počíta s vybudovaním pieskoviska, preliezky a hojdačky pre
mladšie deti a zakúpením basketbalového koša,
stolnotenisového stola a stolného futbalu pre starších. Nové
ihrisko by prispelo k aktívnemu a zdravému tráveniu voľného
času a aj k integrácií týchto detí so zdravými rovesníkmi, keďže
ihrisko by mohli využívať aj deti z obce.
Cieľom projektu je prezentovanie bridžu ako športovej a logickej
hry a nádejnej olympijskej disciplíny a propagácia Zemplína.
Bridžový klub Michalovce spolu s klubmi z Poľska a Ukrajiny
organizuje medzinárodný bridžový turnaj Carpatia Tour, ktorý
vyvrcholí turnajom v Michalovciach. Pridelené prostriedky budú
využité na nákup hracích kariet a bridžových pomôcok v súlade s
platným súťažným poriadkom.
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č

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Milan Žabka

Detský folklórny
Malachov
súbor Malachovček

Banskobystric
498,00 €
ký

Alexander
Veselý

Rekonštrukcia
sociálneho
zariadenia v
športovom areáli

Koválov

Trnavský

498,00 €

6

Ing.Radomír
Kormaník

Revitalizácia
územia náleziska
odliatku lebky
Homo
Neanderthalensis

Gánovce

Prešovský

996,00 €

7

Adrián
Hamborský

Hurá prázdniny s
SPP

Košice

Košický

996

4

5
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Detský folklórny súbor Malachovček má vo svojom repertoári
tance z viacerých regiónov Slovenska. Keďže súboru veľmi záleží
na autenticite prezentovaných krojov aj tancov, nie je v
súčasnosti možné niektoré z týchto choreografií prezentovať na
vystúpeniach pre nedostatočné alebo žiadne krojové vybavenie.
Cieľom projektu je zakúpiť nové kroje a tým motivovať členov
súboru k ďalšej práci v súbore a osloviť deti, ktoré tancovať
prestali z dôvodu nevystupovania pre nedostatok krojov.
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v športovom areály obce je
nevyhnutná vzhľadom na súčasný havarijný stav. Je potrebné
vymeniť staré, poškodené a hygienicky nevyhovujúce obklady,
dlažby, sprchy, vodovodné batérie a bojler. Areál využívajú
futbalové mužstvá aj miestna ZŠ a MŠ. Rekonštrukcia a
skultúrnenie zariadenia pomôžu vytvoriť dôstojné hygienické
podmienky pre športové aktivity mládeže v obci.
V obci Gánovce sa nachádza svetoznáme nálezisko odliatku
mozgu predhistorického človeka neandertálskeho typu zo
staršej doby kamennej. Lokalita však bola značne zanedbaná a
zdevastovaná a cieľom projektu je jej vyčistenie a revitalizácia inštalácia informačných tabúľ, výsadba zelene, doplnenie areálu
o lavičky, stoly, stojany na bicykle, vybudovanie náučného
chodníka s náučnými panelmi pre početné skupiny turistov a
žiakov. Areál bude celkovo upravený tak aby sa stal zelenou
oázou obce s multifunkčným poslaním - edukácia, prezentácia
vedy a výskumu, miesto oddychu.
Cieľom projektu je vytvoriť program počas letných prázdnin pre
deti z krízového centra. V tvorivých dielňach, v ktorých doteraz
pracovali prevažne len dospelí klienti krízového centra, by
dostali priestor aj deti a učili by sa pod dohľadom pracovníkov
centra pracovať s hlinou, vyrábať ozdoby, sviečky, šperky,
maľovať na sklo aj tričká. Súčasťou programu, ktorého by sa
zúčastňovali aj pracovníci SPP so svojimi deťmi, by boli aj
opekačky. Vďaka projektu by deti z KC dostali možnosť
strana 9

č

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma
realizovať sa, tvorivo tráviť čas voľna a nájsť si nových
kamarátov.

8

9

Ing. Milan
Sobota

Agáta
Kaluzová

Edukačno-relaxačný
pobyt
Žilina
zamestnancov a
klientov v Dánsku

Žilinský

996,00 €

Oddychová zóna s
detským ihriskom

Vlky

Bratislavský

992,50 €

10

Ing. Lenka
Čatlošová

Škola keramiky keramika pre Školy

Bratislava

Bratislavský

870,00 €

11

Ing. Mikuláš
Maník

Spoločný šport ako
prostriedok
utužovania rodiny

Rožňava

Košický

996,00 €
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Pracovníci a ZŤP klienti Domova sociálnych služieb pre
dospelých v Zástraní dostali pozývací list od podobného
zariadenia v dánskom Sondenborgu. Účelom návštevy by malo
byť získanie informácií o práci v chránených dielňach, inšpirácia
pre prácu v domácom prostredí a diskusia o vzdelávaní klientov
s dôrazom na ich individuálny rozvoj. Nové poznatky by sa
následne implementovali do činnosti DSS pre zlepšenie
výsledkov klientov. Cieľom projektu je pokryť náklady na
pohonné hmoty, poistné, poplatky na diaľniciach a iné výdaje
spojené s vycestovaním.
Cieľom projektu je vytvoriť atraktívnu oddychovú zónu s
detským ihriskom, lavičkami a zeleňou, ktorú by mohli využívať
všetky vekové kategórie, obyvatelia obce aj jej návštevníci. Nový
priestor pre mimopracovné a oddychové aktivity by zároveň
zatraktívnil obec pre potenciálnych nových obyvateľov. Projekt
počíta so zakúpením detských hojdačiek a šmýkačiek, lavičiek,
výsadbou zelene a trávnikov a úpravou spevnených plôch.
V obci veľmi chýba možnosť pre žiakov ZŠ zmysluplne tráviť
voľný čas a rozvíjať svoju tvorivosť a remeselné zručnosti. Na
workshopoch, do ktorých by sa zapojili obe ZŠ v obci, by sa deti
naučili pracovať s hlinou, vyskúšali by si techniku točenia na
hrnčiarskom kruhu a tiež glazovanie svojich vypálených
výtvorov. Projekt by tak praktickou formou ukázal deťom
tradičné slovenské remeslo a prispel tým k jeho zachovaniu.
V Rožňave nie je veľa príležitostí pre zmysluplné trávenie
voľného času. Výnimkou sú však aktivity Mládežníckeho
strediska Domky, ktorého súčasťou sú aj dve denne využívané
ihriská. Areál sa neustále dopĺňa, stále však chýbajú lavičky,
striedačka pre hráčov, vešiaky na odloženie vecí. Cieľom
projektu je získať prostriedky na kúpu materiálu potrebného na
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č

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma
ich výrobu, ktorá bude realizovaná svojpomocne a vytvoriť
príjemné, esteticky zladené a bezpečné prostredie pre všetkých
návštevníkov.

12 Miroslav Rosík

Obnova ľadového
klziska

Čierny Balog - Banskobystric
996,00 €
Krám
ký

13

Katarína
Melkusová

Zdravý pohyb detí

Bratislava

Bratislavský

664,00 €

14

Renáta
Gaňová

"Budujme mosty
..."

Bratislava

Bratislavský

498,00 €

Relaxačno rehabilitačná
telocvičňa, CVČ
Junior Bojnice

Bojnice

Trenčiansky

991,00 €

Zdenko
15
Priehoda

16

Dušan
Rumanovský

Obnova plážového
volejbalového
hriska

Nitra

Nitriansky

996,00 €

17

Ing. Ladislav
Bakoš

Umenie ako
prostriedok
zbližujúci komunity

Mojmírovce

Nitriansky

996,00 €

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Ľadové klzisko v obci si pred 5 rokmi svojpomocne vybudovali
rodičia žiakov miestnej ZŠ. Tešilo sa veľkej obľube a bezplatne
ho využívali rodičia aj žiaci. Potrebuje však generálnu opravu a
cieľom projektu je získať prostriedky na sfunkčnenie osvetlenia
ihriska, opravu mantinelov, zakúpenie výkonnejšieho čerpadla a
hadíc a sietí na hokejové brány.
Cieľom projektu je v rámci revitalizácie dvora MŠ získať
prostriedky na zakúpenie nových preliezok. Staré preliezky
vzhľadom k ich veku a opotrebovaniu nie sú pre deti bezpečné a
nevyhovujú ani hygienickým normám a normám EÚ a preto
nemôžu byť využívané.
Projekt je štartovacím projektom k rúcaniu generačných bariér,
cieľom ktorého je prepojiť generácie vo vzájomnom vzdelávaní a
poznaní. Mladí budú učiť staršiu generáciu základným
zručnostiam práce s PC a internetom a staršia generácia
odovzdá mladým vedomosti a zručnosti z praktického života.
Vybudovaním relaxačno-rehabilitačnej telocvične chcú v
Bojniciach vytvoriť podmienky na rehabilitáciu a relaxáciu
postihnutých detí, ktoré spolu so zdravými deťmi navštevujú
Centrum voľného času.
Volejbal je šport, ktorý je v obci Mojmírovce mimoriadne
populárny. Plážové ihrisko bolo vybudované v roku 2003 a
miestni obyvatelia sa snažia ho udržiavať, čo stojí nemalé
financie. Výmena piesku a vybudovanie ochrannej bariéry
pomôže zlepšiť súčasný stav ihriska.
Zorganizovanie Umeleckého fóra 2009 v obci Mojmírovce chápu
ako prostriedok na zbližovanie komunít. Projektom dajú
možnosť prezentovať sa každému talentu, čo prispeje k
zintenzívneniu umeleckého života v obci. Podujatie bude
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma
spojené s obecnými slávnosťami a plánujú tak vytvoriť tradíciu.

18 Peter Šrámek

Detský kútik na
Habánskom dvore

Moravský Sv.
Ján

Trnavský

996,00 €

19 Juraj Badura

Spríjemníme
priestor deťom s
SPP

Varín

Žilinský

564,50 €

Spoločne to
dokážeme

Rožňava

Košický

830,00 €

Detské
ihrisko"Bobík"

Nitra

Nitriansky

664,00 €

20

Ing. Juraj
Filčák

21 Ivan Látečka

22

Ľubica
Kostolániová

Náučný chodník

Golianovo

Nitriansky

730,00 €

23

Ing. Mária
Tovaryšová

Ateliér Piccasso

Komárno

Nitriansky

664,00 €

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Projektom sa zamestnanec snaží oživiť Habánsky dvor v
Moravskom Svätom Jáne. Pre zatraktívnenie tohto priestoru by
radi vybudovali detský kútik s lavičkami na posedenie. Zámerom
je vytvoriť miesto na stretávanie sa miestnej komunity a opäť
tak navrátiť život do Habánskeho dvora.
Revitalizácia detského ihriska v obci Zábiedovo spríjemní
priestor voľného školského dvora v materskej škole. Aktívni
rodičia a obyvatelia obce sa budú podieľať na všetkých prácach.
Vynovené ihrisko bude slávnostne otvorené pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
Projekt Spoločne to dokážeme je určený ľuďom s mentálnym
postihnutím, ktorí sa chcú realizovať prostredníctvom
ergoterapeutických aktivít ako sú pestovateľské práce a práca s
hlinou. Zmysluplné trávenie voľného času, možnosť
sebarealizácie prinesú do života ľudí s mentálnym postihnutím
nové kvality.
Zámerom projektu je vybudovať detské ihrisko v MŠ Šurianky,
ktoré je dlhodobo zanedbané. V spolupráci so škôlkami z
okolitých obcí každoročne organizujú športovú olympiádu.
Tohto roku sa bude olympiáda konať práve v Šuriankach a tak
chcú ihrisko čo najlepšie pripraviť na túto udalosť.
V obci Golianovo nie je veľa možností na relaxáciu vo voľnej
prírode. Zámerom predloženého projektu je revitalizácia parku,
ktorý sa nachádza v areály školy a vybudovanie náučného
chodníka. Obyvatelia obce tak budú mať možnosť získať
poznatky o drevinách v ich okolí a oddýchnuť si v príjemnom
prostredí parku.
Cieľom projektu je vytvoriť kreatívne štúdio pre mladé rodiny s
deťmi a vytvoriť tak miesto na aktívne stretávanie sa troch
generácií v príjemnom a bezpečnom prostredí. Zmysluplné
trávenie voľného času prispeje k rozvoju tvorivosti a kreativity.
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24

25

26

Predkladateľ

Bartolomej
Novotný

Dušan
Randuška

Zuzana
Haľková

27 Róbert Huszty

Názov projektu
Skvalitnenie
športovej prípravy
mladých
hadzanárov HK
Michalovce
Revitalizácia
verejného
priestranstva pri
pamätníku Mateja
Bela Funtíka v obci
Očová

Mesto

Michalovce

Bratislava

Kraj

Košický

Bratislavský

Podporená
Obsah projektu
suma

498,00 €

Zamestnanec je dlhoročným dobrovoľným funkcionárom
hádzanárskeho klubu HAK Michalovce, kde vedie družstvo
mladšieho dorastu. Cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie
športovej činnosti klubu, čo pomôže najmä pri príprave
chlapcov na medzinárodný turnaj dorastencov.

863,00 €

V centre obce Očová je situovaný pamätník "ozdobe Uhorska",
očovskému rodákovi Matejovi Belovi Funtíkovi. Okolie tohto
pamätníka je však zanedbané. Zámerom projektu je
zrevitalizovať okolie pamätníka výsadbou okrasných drevín a
prispieť tak k zútulneniu a spríjemneniu tohto miesta.

Benefičný koncert
pre "Slniečka z
onkológie" v
Bratislave

Bratislava

Bratislavský

965,71 €

Zelené územie v
centre obce

Ptrukša

Košický

996,00 €

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Predloženým projektom chce zamestnankyňa prispieť k podpore
aktivít Slniečok z onkológie, ktoré sa zameriavajú na pomoc
deťom s onkologickými ochoreniami. Zámerom je zorganizovať
benefičný koncert určený týmto deťom a vyzbierané financie
poputujú na pomoc rodinám detí chorých na rakovinu.
Obec Ptrukša zrekonštruovala budovu svojho obecného úradu
ale jeho oplotenie je stále v zlom technickom stave a svojim
vzhľadom nezapadá do prostredia. Okolie obecného úradu je
miestom stretávania sa miestnej mládeže, chýbajú tam však
lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle a zeleň. Cieľom
projektu je obnoviť oplotenie budovy tak, aby pôsobilo
moderne a zapadlo do prírodného charakteru krajiny. Železné
časti budú odstránené a nahradené prírodným materiálom drevom. Súčasťou oplotenia budú lavičky, kvetináče na letničky,
stojany na bicykle, odpadkové koše, osvetľovacie telesá, tabuľa
obce, verejný telefón, poštová schránka a schránka na
anonymné oznamy/návrhy. Výsledkom bude oplotenie, ktoré
nebude mať charakter klasického oplotenia, ale bude vytvorené
z prírodných materiálov a rastlín.
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Ing. Gabriel
Pintér

Aby sa deti mali kde
Martin
hrať

Žilinský

996,00 €

29

Ing. Tibor
Zauko

Rekonštrukcia
omietky hracej
miestnosti
Nová Stráž Komárňanského
Komárno
šachového
klubu, nákup
šachových hodiniek

Nitriansky

750,00 €

30

Mária
Hrašnová

Slovenský a Český
pohár v orientačnej Pezinok
cyklistike

Bratislavský

630,00 €

28

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Detské ihrisko v obci sa postupne rekonštruuje už od roku 2002,
stále však nespĺňa tie kritériá, ktoré by si obyvatelia obce želali.
Cieľom projektu je dokúpenie ďalšieho vybavenia,
predovšetkým exteriérovej drevenej preliezky, ktorej súčasťou
sú lano, šplhacia tyč, rebriny a hojdačka, 2 lavičiek, 1 smetnej
nádoby a vysadenie zelene v okolí. Prínosom bude príjemné
prostredie na hru a oddych pre deti, ich rodičov a starých
rodičov.
Šachový krúžok Komárňanského šachového klubu navštevuje
cca 40 detí z Komárna a okolia. V hracej miestnosti, ktorá je v
suteréne, je problém s izoláciou stien. Problém s vlhkými
stenami je možné vyriešiť výmenou pôvodnej omietky za
hydrofóbnu omietku. Šachový klub by potreboval aj zakúpiť 8 ks
digitálnych šachových hodiniek, ktoré musia nahradiť v
minulosti používané mechanické hodinky. V dôsledku zmeny
pravidiel je používanie digitálnych hodiniek povinné už tento
rok. Cieľom projektu je vytvorenie vhodnej hracej miestnosti a
zabezpečenie podmienok na ďalší rozvoj mládežníckeho šachu v
piatom najväčšom šachovom klube na Slovensku.
Slovenský a Český pohár v orientačnej cyklistike 2009 sa
uskutoční v oblasti Zochova chata pri Pezinku a predpokladá sa
účasť 300-350 špičkových športovcov ako aj amatérov zo SR, ČR,
Maďarska, Rakúska a ďalších krajín. Cieľom podujatia je
pripraviť kvalitné preteky ale aj spropagovať malokarpatský
región a tento šport medzi mládežou a širokou verejnosťou. V
rámci prípravy pretekov bude potrebné pripraviť a vytlačiť mapy
v súlade s pravidlami medzinárodnej športovej federácie. Tieto
mapy budú po dotlači dostupné informačnom centre mesta
Pezinok a budú môcť byť využité ako cyklistické prípadne
cykloturistické mapy pre verejnosť v regióne Malých Karpát.
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Predkladateľ

Názov projektu

31

Ing. Igor
Ďuriška

Zachovanie
kultúrneho
dedičstva - reči našich predkov
Mikroregión
Hornohrad

32

Milan
Macurák

Náučný chodník
Slovenský raj Nízke Tatry

33 Milan Lacena

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Lučenec

Banskobystric
986,00 €
ký

Vernár

Prešovský

989,00 €

Nitriansky

996,00 €

Košický

650,00 €

"Tenisky nás spoja" Nitra

34 Jana Kováčová 1.Detská olympiáda Geča

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Hornoipeľské nárečie, ktorým sa hovorí v okolí horného toku
rieky Ipeľ v lone Slovenského rudohoria, sa pomaly vytráca a už
ani najstarší obyvatelia nehovoria čistým nárečím. Cieľom
projektu, ktorého cieľovou skupinou je hlavne mladšia a stredná
generácia, je zachovanie tohto kultúrneho dedičstva a
zozbieranie cca do 4000 nárečových slov, ktoré budú zoradené v
slovníku v abecednom poradí aj s prekladom do spisovnej
slovenčiny. Na konci slovníka budú zaradené súvislé ukážky
ústneho prejavu. Slovník ako prezentácia jazykového bohatstva
predkov obyvateľov mikroregiónu Hornohrad bude dostupný na
miestnych školách ako aj v knižniciach všetkých stupňov.
Výnimočnosť projektu spočíva v spropagovaní mimoriadne
zaujímavej turistickej lokality ležiacej na hranici dvoch
Národných parkov - Nizke Tatry a Slovenský raj. Výsledkom
projektu bude vybudovaný náučný chodník, ktorí bude slúžiť
peším turistom, aj ako cyklotrasa a v zime pre bežkárov.
Zamestnanec SPP spolupracuje na projekte s mladými ľuďmi zo
združenia OZVA a tak sa snaží prispieť k rozvoju svoju svojho
regiónu.
Zámerom projektu je zorganizovať spoločný športový deň pre
deti zo ZŠ Benkova a ich rovesníkov so špeciálnej základnej školy
internátnej v Nitre. Aktivity nie sú zamerané na súťaženie, ale
naopak na spoluprácu zdravých detí a ich handicapovaných
kamarátov. Predkladatelia projektu predpokladajú, že
projektom sa naštartuje spolupráca oboch škôl a deti budú mať
naučiť sa a zažiť veľa nového.
1. Detská olympiáda pre deti zo zariadenia núdzového bývania v
Košickej Novej Vsi sa uskutoční na Deň detí. Deň plný hier a
súťaží pomôže deťom aspoň na chvíľu zabudnúť na svoju
neľahkú situáciu. Predkladateľka projektu v tomto zariadení
praxovala počas štúdia sociálnej práce a rada by aspoň takouto
formou prispela deťom tu umiestneným.
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Predkladateľ

35 Anna Hvillová

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Oslava MDD pre
náhradné rodiny v
ZOO Košice

Poprad

Prešovský

992,00 €

990,00 €

36

Ing. Patrik
Chvíla

Knižnica (nielen)
pre mamy

Sološnica

Bratislavský

37

Bc. Radovan
Hanzel

Hokej pre deti a
mládež v regióne
Rimavskej Soboty

Rimavská
Sobota

Banskobystric
500,00 €
ký

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Klub náhradných rodín funguje ako svojpomocná skupina a
zastrešuje rodiny, ktoré medzi seba prijali deti z detských
domovov. Pri príležitosti MDD chcú zorganizovať výlet do ZOO v
Košiciach a utužiť tak vzájomné väzby medzi členmi rodín. Za
normálnych okolností je takýto výlet pre mnohopočetné rodiny
len ťažko realizovateľný a týmto spôsobom chce zamestnankyňa
SPP a zároveň spoluzakladateľka klubu prispieť k spoločným
zážitkom.
Cieľom projektu je založiť v obci malú knižnicu a čitateľský kútik
pre rodičov a deti. Zakúpené knihy by sa špecializovali na dva
okruhy tém - knihy z odboru výchova, rodičovstvo, psychológia,
sociológia by poskytli mamičkám odborné informácie a tým
pomohli zvládať každodenné starosti spojené s výchovou detí.
Druhá skupina kníh zameraná na hry a nápady by poskytla
inšpiráciu a rady rodičom ako pripraviť deťom pestrý a pritom
nenáročný program aj v domácich podmienkach - pohybové hry,
cvičenia na rozvoj motoriky, hry v prírode, hry v klubovni, tipy
na výtvarnú a hudobnú výchovu. Prečítaná odborná literatúra
by následne mohla slúžiť ako základ pre ďalšie stretávanie
matiek a diskusie prípadne prednášky na témy prezentované v
spomenutých knihách.
Podpora športu detí a mládeže v regiónoch závisí v súčasnosti
predovšetkým od finančných možností rodičov. Rimavská
Sobota patrí dlhodobo k okresom s vysokou nezamestnanosťou
a preto je pre rodičov veľmi náročné financovať deťom ich
športové aktivity. Mimoriadne finančne náročné je aj zakúpenie
športovej výstroje pre hokejistov. Cieľom projektu je zakúpenie
kompletnej hokejovej brankárskej výstroje pre žiacku kategóriu
čo by podporilo športovú činnosť HKM RS a 62 detí, ktoré tento
klub registruje, pretože šport je pre deti tá najlepšia voľba ako
tráviť svoj voľný čas.
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38

Predkladateľ

Marína
Goliatová

Názov projektu

Chceme krajšie
ihrisko!

Rozvoj kynológie a
39 Miroslav Baláž kynologického
cvičiska v Lazanoch

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Žilina

Žilinský

996,00 €

Lazany

Trenčiansky

990,00 €

Košický

996,00 €

40 Maroš Mandel Hráme sa bezpečne Nacina Ves

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

MŠ v Liptovskom Hrádku je v nepretržitej prevádzke už 48
rokov. Budova a jej interiér prešli rekonštrukciou, na obnovu
detského ihriska však nebol dostatok financií. Priestory sú
celodenne využívané škôlkarmi, matkami na MD s deťmi, keďže
v priestoroch MŠ sa nachádza aj materské centrum a tiež cez
víkendy, kedy sa na ihrisku hrajú deti z okolia. Cieľom projektu
je obnova a dobudovanie ihriska - oprava pieskoviska, výmena
piesku, namontovanie ochrannej siete na zamedzenie prístupu
psov a mačiek do piesku, osadenie drevených lavičiek,
vybudovanie konštrukcie pre šmýkačku z umelej hmoty a
ošetrenie jestvujúcich hračiek prostriedkami na drevo a ich
natretie novým ochranným náterom.
Kynologický klub v obci má vyše 30 ročnú tradíciu a v priemere
registruje 30 aktívnych členov, ktorí dosahujú výborné
chovateľské a športové výsledky. Úspešný rozvoj športovej
kynológie je podmienený vhodným výcvikovým priestorom a
moderným materiálno technickým zabezpečením. Cieľom
projektu je pokračovať v začatej modernizácii areálu cvičiska,
vďaka ktorej sa výrazne skvalitnil výcvikový proces a podarilo sa
ku kynológii pritiahnuť aj mládež čo je v čase PC hier a drog
obzvlášť dôležité, keďže práca so psom je úzko spojená s
pobytom v prírode a vyžaduje fyzickú a psychickú zdatnosť.
Cieľom projektu je skrášliť priestor dvora MŠ a zvýšiť jeho
bezpečnosť, keďže preliezky a hojdačky sú kovové zastarané a
MŠ nemá prostriedky na rekonštrukciu ihriska. V rámci
prestavby, do ktorej sa zapojí obec aj rodičia detí navštevujúcich
MŠ, budú nainštalované váhové hojdačky, šmykľavky, preliezky
a malá besiedka s lavičkami. Ihrisko sa bude nachádzať v
uzavretom priestore a bude naviac zabezpečené senzorovým
osvetlením, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

41 Tomáš Dinuš

Výzbroj a výstroj
pre DHZ

Sološnica

Bratislavský

987,00 €

Rudolf
42
Bukovinský

Športom k
aktívnemu a
plnohodnotnému
životu

Vrútky

Žilinský

996,00 €

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Dobrovoľný hasičský zbor v Sološnici dosiahol už mnohokrát
dobré výsledky pri zásahoch a do príchodu profesionálov
dokázal vždy požiar zneškodniť, avšak nevlastní žiadnu ochrannú
výstroj, ktorá by zabezpečila ochranu zdravia zasahujúcich
členov. Zbor je pripravený pomôcť všetkým občanom v Sološnici
aj okolitých obciach. Zakúpenie nepremokavých zateplených
reflexných plášťov, univerzálnej prúdnice pre širšie použitie a
ochranných oblekov proti teplu pri požiari by zvýšilo účinnosť
zásahu a bezpečnosť členov zboru, ktorí riskujú najviac ale v
konečnom dôsledku pomôže všetkým občanom obce Sološnica
aj okolitých obcí.
TJ Lokomotíva Vrútky oslávi v roku 2009 100.výročie svojho
založenia. Počas celej svojej histórie sa venovala výchove
športovcov od rekreačnej úrovne až po vrcholovú. Finančná
podpora zo zväzov a od štátu je nulová a zohnať prostriedky na
potrebné športové vybavenie je zložité. Cieľom projektu je
zakúpenie ľahko rozložiteľného stolnotenisového stola na
kolieskach, sieťky a loptičiek, ktoré budú využité v novembri
2009 počas turnaja Rodič a dieťa, v ktorom rodič s dieťaťom
budú tvoriť jedno družstvo. Viesť deti k športu a zapojiť do
procesu aj ich rodičov je veľmi dôležité, pretože šport je
najlepšou prevenciou proti súčasným civilizačným neduhom.
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Predkladateľ

43 Peter Belov

44

Vladimír
Kostovčík

Názov projektu

Revitalizácia
viacúčelového
prístreška pre
potreby
spoločenských
a športových
podujatí v obci

Mesto

Tomášovce

Močaranská šaráda Michalovce

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Banskobystric
996,00 €
ký

Košický

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

996,00 €

Prístrešok pri športovom ihrisku, ktorý je najčastejším miestom
stretávania sa miestnej komunity v obci Gregorova Vieska, si
občania postavili svojpomocne pred niekoľkými rokmi ale v
súčasnosti je v havarijnom stave a hrozí jeho odstránenie z
bezpečnostných dôvodov. Prístrešok sa využíva pri turnajoch vo
futbale a volejbale, pri oslavách MDD, akciách miestneho
turistického klubu, obecných oslavách a výročiach. Vzhľadom na
jeho stav je nutné prebudovať základnú konštrukciu prístrešku,
vymeniť strešnú krytinu, upraviť podlahu, skrášliť jeho okolie a
tým vytvoriť bezpečný a dôstojný priestor pre oddych pri športe
či spoločenských akciách. Prestavba prístreška tak pomôže
zveľadiť okolie ihriska ako aj upevniť vzťahy medzi občanmi
obce, keďže na prácach sa budú podieľať ako dobrovoľníci
obyvatelia obce a členovia miestneho turistického klubu.
Močaranská šaráda je projekt, ktorý si kladie za cieľ pripraviť pre
rodičov a deti jedno príjemné popoludnie, v rámci ktorého by si
na miestnom futbalovom ihrisku mohli pozrieť ukážky práce s
koňmi (česanie, čistenie, trénovanie), ukážky rodea, vystúpenie
ľudového rozprávača a folklórneho súboru, zapojiť sa do
športových súťaží pre všetky vekové kategórie a na záver spolu
posedieť pri ohni. Cieľom projektu je spojiť rodičov a ich deti,
zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu a zlepšiť vzťah detí k prírode a
zvieratám ako aj vytvoriť z tohto nápadu tradíciu.
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45 Martin Kubík

46

Anna
Mikušová

Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma

Obnova studne "Na
Drahách" a jej
pošta Sása
okolia

Banskobystric
996,00 €
ký

Deň rodiny v
materskej škole

Bratislava

Bratislavský

400,00 €

Komárno

Nitriansky

500,00 €

Podpora rozvoja
tenisovej prípravky
47 Juraj Pavlovčík
v Komárne a jeho
okolí

Programová a finančná hodnotiaca správa Zamestnaneckého programu 2008/2009

Projekt si kladie za cieľ obnoviť a sfunkčniť obecnú studňu, ktorá
sa 30 rokov nevyužívala, postupne chátrala až sa stala
nebezpečnou a bolo potrebné ju zakryť. Keďže okolie studne je
veľmi zarastené krovinami a burinou a drevené časti na studni
sú prehnité bude potrebné studňu vyčistiť, obnoviť jej betónové
základy, vybudovať povrchový kryt, zhotoviť drevenú
konštrukciu, upraviť okolitú zeleň, vybudovať ohnisko, osadiť
lavice, stôl, smerovú tabuľu a tabuľu s informáciami o miestnej
faune a flóre. Obnovou studne sa odstráni nebezpečné miesto v
blízkosti obce, obnoví sa architektúra pôvodnej klasickej
tzv.vahadlovej studne s drevenou trámovou konštrukciou,
vytvorí sa miesto na oddych pre miestnych občanov aj turistov a
zlepší sa informovanosť o najbližšom okolí a miestnej prírode.
MŠ na Turnianskej ul v Petržalke bola postavená pred 25 rokmi.
Navštevuje ju 147 detí. Budova prešla rekonštrukciou ale plot
okolo nej ostal hrdzavý a nevzhľadný. Rodičia prišli s nápadom
stráviť v MŠ jeden sobotný brigádový deň, počas ktorého by sa
natrel plot a upravilo jeho okolie. Pre deti bude zatiaľ
pripravený program v podobe koncertu alebo divadelného
predstavenia. Po skončení práce a obede sa rodiny spolu zapoja
do hier a súťaží. Do akcie budú zapojení nielen rodičia, ktorí plot
natrú a zoženú potrebné náradie a materiál ale aj MŠ, ktorá
zabezpečí obed, panie učiteľky, ktoré zabezpečia program a
pripravia hry a súťaže ale aj deti, ktoré vyrobia pre svojich
rodičov a súrodencov pozvánky na brigádu. Cieľom akcie je aj
upevniť vzťahy v rámci rodín a medzi rodinami detí
navštevujúcich MŠ ale aj medzi učiteľkami a rodičmi detí.
Tenisovú prípravku v Komárne navštevuje cca 30 detí škôlkárov a žiakov 1.-4.ročníka ZŠ. Tenisový klub prišiel s
iniciatívou Naučme deti hrať tenis s cieľom viesť deti k
pravidelnému pohybu a zdravšiemu životnému štýlu. Cieľom
projektu je podporiť tenisovú prípravku zakúpením
tréningového náradia (kužele, rakety, loptičky, sieť na mini
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Názov projektu

Mesto

Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma
tenis) a pokrytím výdavkov na účasť na turnajoch.

48 Alojz Pažítka

Mini geopark Lúčky Lúčky

Žilinský

983,00 €

49

Miroslav
Pacvoň

Letné prázdninové
tábory

Dubnica nad
Váhom

Trenčiansky

429,00 €

50

Ondrej
Studenec

Abeland

Bratislava

Bratislavský

996,00 €
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ZŠ v Lúčkach prešla rekonštrukciou a modernizáciou ale jej
okolie, plot a záhrada ostali po stavebných prácach zanedbané.
Cieľom je vyčistiť a upraviť záhradu tak, aby ju bolo možné
využívať počas prestávok a voľnočasových aktivít ale aj na výuku
výtvarnej výchovy, technických prác, estetiky, náboženstva a
prírodovedných predmetov. V rámci projektu by bol upravený
terén, vysadené dreviny a kry, osadené lavičky, vytvorený
chodník z prírodného kameňa. V 2.etape by bol vytvorený mini
geopark. Priamo v záhrade by boli umiestnené ukážky 4 hornín
typických pre túto oblasť - travertín, vápenec, dolomit a bridlica,
aby sa žiaci a návštevníci záhrady (turisti, kúpeľní hostia) mohli
si s nimi oboznámiť "hmatateľne".
Združenie saleziánskej mládeže v Novej Dubnici organizuje
pravidelne letné pobytové aj prímestské tábory pre žiakov ZŠ aj
SŠ. Tábory sú určené predovšetkým deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia ale aj deťom s ľahšou formou
mentálneho alebo fyzického postihnutia. O priebeh táborov sa
stará cca 35 animátorov - dobrovoľníkov vo veku 15-30 rokov,
ktorí pre deti pripravujú aktivity tvorivé, športové, kultúrne,
duchovné aj zábavné a ktorí majú v tejto oblasti vzdelanie a
dlhoročnú prax. Cieľom projektu je získať prostriedky na
zakúpenie cien do táborových súťaží, táborníckych a športových
potrieb a občerstvenia pre dobrovoľníkov.
V areály Abeland pri Lozorne sa nachádza historická dedinka
remesiel, pri čom cieľom je aby v budúcnosti malo každé
remeslo svoj domček, kde by sa cez víkendy stretávali
remeselníci (kováč, mlynár, garbiar, hrnčiar, drotár, rybár,
košíkar, včelár, kamenár, uhliar, sviečkar), ktorí by predvádzali
návštevníkom dané remeslo. Súčasťou areálu bude aj minizoo
domácich zvierat a malá botanická záhrada. Cieľom projektu je
získať prostriedky na vybudovanie poľnej pece na vypaľovanie
keramiky, ktorú si deti vyrobia z hliny ale aj na pečenie chleba,
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Názov projektu
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Kraj

Podporená
Obsah projektu
suma
pečiva a koláčov, ktoré deti vyrobia.

51

Ing. Ľubomír
Tomáš

Oddychová zóna s
detským ihriskom v Prešov
obci Drienica

Prešovský

52

Dana
Václavíková

Detské ihrisko pri
pastoračnom
centre

Halič

Banskobystric
996,00 €
ký

53

Arcidiecézna
charita Košice

Dobrovoľnícky deň
Nadácie SPP v
Krízovom centre

Košice

Košický

330,00 €

Dobrovoľnícky deň
Nadácie SPP v
Čunove

Bratislava

Bratislavský

780,00 €

Bratislavské
regionálne
54
ochranárske
združenie
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996,00 €

V obci Drienica chýba oddychová zóna pre rodiny s deťmi.
Takúto zónu by bolo možné vytvoriť v areály miestnej MŠ. Je
však potrebné areál upraviť a doplniť o nové vybavenie. V rámci
obnovy ihriska bude potrebné odstrániť staré preliezky, osadiť
nové preliezky, lavičky a altánok, upraviť terén a vysadiť kvety a
okrasné dreviny. Výsledkom by mal byť príjemný a bezpečný
priestor pre rodičov a deti na hru a stretávanie sa a budovanie
vzťahov v rámci komunity.
Cieľom projektu je vybudovanie detského ihriska s oddychovou
zónou s lavičkami pri Pastoračnom centre v Starej Haliči, ktoré
sa venuje práci s deťmi a mládežou svojej farnosti, ktorá zahŕňa
8 obcí. V pastoračnom centre sa venujú mládeži zo sociálne
slabších rodín, väčšinou z rómskej komunity. Ihrisko s
preliezkami a šmykľavkou by rozšírilo možnosti aktívnej hry na
čerstvom vzduchu a bolo by využité na súťaže a hry počas
každoročných letných táborov zároveň by celoročne slúžilo ako
miesto oddychu a stretávania sa rodín s deťmi.
Počas jedného dňa budú dobrovoľníci upravovať okolie
zariadenia Krízového centra. Aktivita bude spojená s varením
guľášu a opekačkou.
V sobotu 5.septembra sa aj vďaka aktívnej účasti zamestnancov
SPP podarilo vyčistiť časť prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky v
lokalite Čunovských jazier.
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Dobrovoľnícky deň Nadácie SPP v Košiciach
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Dobrovoľnícky deň Nadácie SPP v Bratislave
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