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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 1.decembra 2009 a druhé kolo bolo
s uzávierkou do 17.marca 2010.
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

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.
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Maximálna výška podpory jedného projektu bola 996 € a 1 000 €. Celková suma, určená na prerozdelenie
v oboch kolách bola 50 000 € bola v plnej miere prerozdelená na zamestnanecké projekty. Vzhľadom na to,
že v 2 prípadoch sa podporené projekty nezrealizovali a v 2 prípadoch nebola využitý celý príspevok,
celková reálne podporená suma je 47 743 €.
Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali
Do 6. kola programu bolo spolu predložených 93 projektov, ktoré žiadali o podporu v celkovej hodnote
90 273 €.
V oboch kolách bolo spolu podporených 55 projektov v celkovej sume 50 000 €.
2 podporené projekty sa však z rôznych dôvodov nerealizovali a pridelené financie boli vrátené na účet
nadácie. Celkovo sa tak vďaka zamestnancom realizovalo 53 projektov v celkovej sume 47 743 €.
V tomto kole bolo viac predložených aj popdorených projektov v kategórii verejprospešné.
Verejnoprospešných projektov za realizovalo 35 a charitatívne projekty získali podporu v 18 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:
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5
1
9
8
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2
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Oblasti podpory:
Komunitné projekty
Kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, alebo sociálne
znevýhodnenými
Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti
Rozvoj, podpora a zveľadenie miest, obcí a regiónov Slovenska
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, školy, alebo škôlky
21%

32%

9%
15%

17%

4%

2%

Veľkú časť podporených projektov tvorili iniciatívy zamestnancov zamerané na zlepšenie činnosti školy,
škôlky, miestneho klubu alebo rôznych spolkov.
Zamestnanci svoj voľný čas venovali tiež rôznym komunitným projektom zameraným na stretávanie sa
miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného času a na aktivity zbližujúce komunity v ktorých žijú.
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 predvianočnom období, v dňoch 13. a 14.decembra
2010 sme pre zamestnancov SPP zorganizovali
Charitatívne vianočné trhy. Priamo v budove SPP mali
zamestnanci možnosť zakúpiť si výrobky klientov
z 9 chránených dielní a organizácií pracujúcich so
sociálne znevýhodnenými. Prezentácia mimovládnych
organizácií a chránených dielní v priestoroch SPP
spojená s predajom výrobkov mala za cieľ najmä
motivovať zamestnancov k darcovstvu a k podpore
organizácií pracujúcich so sociálne znevýhodnenými.
V rámci rozvoja filantropických aktivít sme
zamestnancom aj v tomto roku ponúkli možnosť
zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít počas Dňa
dobrovoľníctva. Nadácia SPP bola v roku 2010
partnerom Dobrovoľníckeho dňa na Slovensku, ktorý
sa konal v 78 organizáciách v 39 mestách.
Zamestnanci SPP mali možnosť zapojiť sa do aktivít v
sobotu 11. septembra 2010 v Domove seniorov Hestia, kde sme čistili záhradu, maľovali vnútorné steny
a zárubne, a obyvateľom sme dobrou náladou spríjemnili sobotné predpoludnie. Dobrovoľníckeho dňa
sa zúčastnilo 11 zamestnancov SPP. Fotodokumentácia z dobrovoľníckeho dňa tvorí prílohu č.2
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predložených a podporených projektov v jednotlivých krajoch
Slovenska:
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Spolu

Počet
predložených
projektov
12
25
21
17
2
5
2
9
93

Počet
podporených
projektov
7
13
13
9
2
1
1
7
53
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Podporená suma
6 891 €
9 744 €
12 124 €
8 488 €
1 954 €
1 000 €
600 €
6 942 €
47 743 €
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Najviac projektov bolo predložených aj podporených v Bratislave (10) a v Košiciach (6), veľmi
aktívni zamestnanci boli aj v mestách Michalovce a Žilina, kde sa realizovali po 3 podporené projekty.
Najviac predložených projektov bolo v z bratislavského a košického kraja, kde bol podporený rovnaký
počet projektov - 13. Z prešovského kraja boli predložené len 2 projekty a oba boli podporené.
Úspešní boli aj žiadatelia zo žilinského a banskobystrického kraja, kde podporu získala viac ako polovica
projektov.
Žilinský
Trnavský
Trenčiansky
Prešovský

podporené

Nitriansky

predložené

Košický
Bratislavský
Banskobystrický
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Prehľad podporených projektov s anotáciou tvorí prílohu č. 1
Reakcie zamestnancov, poďakovania:
Ing. Radoslav Šimčisko,
projekt Zatraktívnenie turistických trás výstavbou
dreveného prístrešku v obci Svrčinovec:
„ Naše aktivity sa stretli s množstvom pozitívnych
ohlasom dôkazom čoho je časté využívanie prístrešku
mojimi rodákmi ale aj turistami smerujúcimi opačným
smerom od Českej republiky. Na znak spokojnosti
zaviedli neznámi českí turisti v prístrešku aj návštevný
zošit, ktorý nás v tomto čase teší množstvom
poďakovaní.“
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Martina
Rajčoková,
projekt Úprava hasičskej
zbrojnice a jej okolia:
„Celé
priestranstvo,
vrátane budovy zbrojnice
dostalo úplne iný vzhľad
a ohlasy od občanov nás
ubezpečili o tom, že naše
úsilie nebolo zbytočné a že
tento projekt bol úspešný
a prospešný pre celú obec
a určite bude dlhodobo
slúžiť všetkým občanom,
ale
najmä
našim
dobrovoľným
hasičom
a mládeži“

Ing. Jozef Krajčovič, projekt Z Prešporka do Bratislavy, spomienky na starú Bratislavu:
„Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých skutočností z čias panovania Márie Terézie, o náštevníkoch
Prešporka, o histórii mesta, o stavbách, remeslách, raritách, o živote v starej Bratislave. Každé stretnutie
bolo jedinečné a vždy sme odchádzali z knižnice s dobrým pocitom a v ruke s dobrou knižkou. Dúfame, že
touto aktivitou sme vo Vajnoroch vyvolali záujem o knižky čoho dôkazom je prílev nových čitateľov.“
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
51 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy.
Celkovo bolo podporených 55 projektov, 2 projekty neboli zrealizované a podporená suma bola vrátená
na účet Nadácie SPP. V 2 prípadoch nebola využitá celá podporená suma a zvyšné financie boli vrátené
na účet na Nadácie na základe dodatku k zmluve.
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.
Ani v jednom prípade sme nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru.
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Fotodokumentácia z dobrovoľníckeho dňa v DSS Hestia
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Číslo Predkladateľ

1

2

3

4

5

Ing. Lucia
Koscelanská

Ida Čičmancová

Názov projektu

Športovo - súťažné podujatie
snowbordistov a lyžiarov meste

Detské ihrisko v obci Ďubákovo

Ladislav Tokár

K športu patrí aj pohodlie

RNDr. Peter
Kršjak

Projekt čistenia a revitalizácie
lesných studničiek, mostíkov a
chodníkov. Projekt ochrany
sťahovavého vtáctva.

Róbert Herinek

Stolnotenisový robot "Robo pong
2040", dresy a príslušenstvo na
stolný tenis pre deti zo Základnej
školy Janova Lehota.

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

Záverečná správa

970 € Nitra

Vedenie mesta Nitra podporilo akciu, zapožičalo zábrany na ohradenie,
lavičky, stoly, kontajner, bezplatne prenajali priestor, elektrinu, zapožičali
lopaty a fúriky na nakladanie snehu. Takisto zabezpečili službu SBS.
Reklama podujatia sa uskutočnila na facebooku, v rádiu FM a
prostredníctvom plagátov. Celá plocha sa zakryla snehom zo zimného
štadiónu. Pretekári z celého Slovenska potom jazdili a ukazovali svoje
najlepšie triky,.Projekt prekročil očakávania organizátorov najmä ohlasom,
ktorý vyvolal. Ľudia sa bavili a reagovali veľmi pozitívne.

995 € Šoltýska

Zamestnankyňa pomohla v obci Ďubákovo spríjemniť Deň detí, nakoľko sa
podarilo vybudovať nové detské ihrisko. Na zostavu dostala obec 30%
zľavu, obyvatelia urobili výkopové práce aj ju osadili. Pri prvom využití
nového ihriska sa stretli rodičia, deti a celé rodiny. Radosť a spokojnosť
detí bola pre obvateľov najväčšou odmenou.

996 € Ptrukša

Zámerom projektu bolo v spolupráci s obcou zabezpečiť výrobu a osadenie
lavičiek, stolov a odpadových košov v blízkosti vstupov na ľadovú plochu
resp. k mólu, kde sú umiestnené malé vodné plavidlá. Celkovou realizáciou
sa dostali bližšie k prírode a prispelo sa aj k ochrane životného prostredia.
Do dokončovacích prác sa zapojila aj mládež.

1 000 € Bratislava

V rámci projektu dobrovoľníci z Krúžka mladých ochrancov prírody vyčistili
lesné studničky a lesné či turistické chodníky a pod dohľadom svojich
vedúcich zrekonštruovali mostíky lesných ciest. Okrem týchto aktivít sa
uskutočnili aj pravidelné kontroly proti okárom a pytliakom na ochranu
dravého vtáctva spolu s pravidelným prikmovaním.

900 € Janova Lehota

Finančné prostriedky boli využité na kúpu stolnotenisového robota a
stolnotenisových ohrádok. Po dovezení robota s ním chceli hrať chlapci na
tréningoch najviac, preto bol mierne zmenený systém tréningu. Výsledky
sa dostavili už po pár mesiacoch, najväčší doterajší úspech boli
Majstrovstvá kraja základných škôl v Kalinove, kde obsadili chlapci 3.
miesto.
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Číslo Predkladateľ

6

7

8

9

10

11

Miroslav Rosík

Juraj Badura

Názov projektu

Detské ihrisko - dar pre najmenších

Učme sa o prírode aktívne s SPP.

Viacúčelové ihrisko Košice - Výšné
Ing. Viktor Mikluš Opátske

Ing. Miroslav Mati Tvorím pre radosť iných

Ing. Štefan
Trembuľák

Václav Dobroň

Hravo a bezpečne

Hričovské pastorále 2010.

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

Záverečná správa

Čierny Balog 996 € Krám

Na brigáde k výstavbe ihriska sa dohromady zúčastnilo asi 20
dobrovoľníkov (vrátane detí a mládeže). Medzi brigádnikmi bolo cítiť
radosť, že sa podarilo získať finančné prostriedky na výstavbu detského
ihriska a že sa v obci urobilo niečo aj pre najmenších a pre mladé rodiny.
Svojpomocne bola zhotovená hojdačková zostava, zakúpene boli 2
hojdacie lavičky. Zakúpena bola aj dopadová plocha, ktorá bude kvoli
snehu osadená až na jar.

996 € Varín

Pomocou podpory z Nadácie SPP bola nevyužitá drevená konštrukcia
altánku v záhrade za budovou správy NP Malá Fatra premenená na
atraktívnu učebňu v prírode s drevenými interaktívnymi panelmi pre deti
ale aj dospelých zo širokého okolia.

940 € Košice

Vďaka projektu boli vytvorené podmienky na každodenný aktívny oddych
všetkých vekových kategórií obyvateľov mestskej časti, formou
nenáročných fyzických aktivít. Viacúčelové ihrisko vytvorilo priestor pre
rela a nezáväzné stretnutia obyvateľov všetkých vekových kategórií.

700 € Michalovce

V rámci projektu sa vďaka dobrovoľníckej práci podarilo pripraviť a upraviť
priestory tvorivej dielne. Medzi rodičmi aj deťmi vzbudila myšlienka
tvorivých dielní pozitívne ohlasy, pracovali s netradičnými technikami a
naučili sa nové veci. Najcennejšie pre nich bolo, že pracovali spolu. Jedným
z postrehov bolo najmä upevnenie vzťahu rodič - žiak - učiteľ.

1 000 € Jovsa

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Obecným úradom v Jovse a so
skupinou mladých ľudí s názvom Jovsačík. Gumové tlmiace rohože boli
nainštalované na vyzretý betón. Zrealizovanie projektu malo a stále má
veľmi pozitívny ohlas od rodičov ratolestí, pre ktoré je ihrisko určené.

1 000 € Žilina

Hričovské patorále 2010 sa konali už po šiestykrát. Táto akcia bola
prezentáciou regionálnych ľudových tradícií so zameraním na ovčiarstvo,
spojenej s prípravou jedál z regiónu Horného Považia, ale aj folklórnych
vystúpení z okolia Bytčianskej kotliny. Svojou náplňou celá akcia oživila
ľudové tradície, nielen medzi staršími, ale hlavne ich šíri medzi mladými.
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

12

Pavol Mazúch

Rázovitý drevený prístrešok na
autobus. Zastávke MAZÚCH v
Malachove.

Ing. Juraj Takách

Šport ako prostriedok zbližujúci
komunity.

13

14

15

16

17

18

Mário Gerát

Soňa Dográciová

Na cestách bezpečne ako doma

Areál radosti a oddychu

Ing. Roland Karkó Rodinný tábor - leto 2010

Mária Zurbolová

Dušan Randuška

Učíme sa v prírode

Obnova a rozšírenie lezeckej steny v
Tatranskej Lomnici

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

Malachov 1 000 € Banská Bystrica

Záverečná správa
Po stretnutí s občanmi sa zohľadnili požiadavky ohľadom zastávky.
Následne sa uskutočnilo 6 brigád so svojpomocnými prácami občanov.
Krásna štýlová drevená zastávka vhodné zapadá do miestneho koloritu
obce.

996 € Mojmírovce

Otvorenie zrekonštruovaného ihriska prebiehalo súčasne s otvorením
Mojmírovskej hokejbalovej ligy. Keďže sa ihrisko využíva na kolektívne
športy, účasť na akciách je vysoká.

989 € Ludrová

Na začiatku projektu sa pripravil terén, následne sa vybudovalo dopravné
ihrisko v súlade s požiadavkami Policajného zboru. U detí predškolského
veku prebieha dopravná výchova počas celého roka, po vybudovaní ihriska
môžu nasledovať už aj praktické ukážky.

996 € Pezinok

Zámerom projektu bolo vybudovanie miesta, ktoré by slúžilo na podporu,
relaxácie, radosti, rozvoja zručnosti, tvorivosti, fantázie a utužovanie
kamarátskych vzťahov. Areál radosti a oddychu slúži deťom zo školského
klubu, ale aj širokej verejnosti a deťom z blízkeho sídliska Sever v Pezinku.

1 000 € Štúrovo

Pre dve rodiny sa vďaka projektu podarilo zabezpečiť pobyt v Rodinnom
tábore určenom pre náhradné rodiny. Vďaka tomu, že o deti bolo v tábore
plnohodnotne postarané, mali ich rodičia možnosť využiť čas sami pre
seba, na doplnenie síl a duchovnej sily.

1 000 € Veľký Lapáš

Školský park bol priestranstvom, ktorý bolo vhodné využiť ako park s
detským ihriskom uprostred. Vďaka projektu bola vytvorená zóna
oddychu, ktorá je situovaná v mieste, ktoré cieľová skupina denne
navštevuje, a je zároveň bezpečná z hľadiska málo frekventovanej
prístupovej cesty.

990 € Bratislava

Členovia klubu netradičných športov - Extreme Sport Team Vysoké Tatry,
o.z. nakúpili materiál a dali vyrobiť pomocné konštrukcie, ktoré vlastnými
silami a prostriedkami dokončili a osadili na plánované miesta na
existujúcej časti lezeckej steny. V júni sa na novovzniknutých plochách
uskutočnilo 2. kolo lezeckých pretekov "Tatranský lezúň 2010". Všetci
zúčastnení ocenili technický ako aj estetický efekt tohto projektu.
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Číslo Predkladateľ

19

Marián Kapolka

Názov projektu

Hendikepované a zdravé deti tvoria
spolu

20

Peter Šrámek

Príprava stolnotenisovej mládeže

21

Daniela Bolgáčová Ekotrieda

22

Martin Krcho

Na pieskovisku nič nové

23

Ing. Marek
Smatana

BIGAIR v meste 2010

24

Ondrej Šebesta

Ihrisko pre Detský klub Benjamín

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

954 € Poprad

Záverečná správa
Projekt umožnil handikapovaným deťom zažiť pocit sebarealizácie a
sebavedomia a úspech z dokončenej práce. Takisto pomohol
handikapovaným žiakom opakovane prekonávať bariéry v kontakte so
zdravými rovesníkmia upevnil kamarátske vzťahy medzi nimi. Mladým
študentom - gymnazistom dal príležitosť poznať svet hendikepovaných
ľudí, lepšie mu rozumieť a chápať zmysel integrácie a inklúzie.

Týždenný pobyt detí v príjemnom prostredí v obklopení prírody dodal
deťom silu a energiu. Stolnotenisového kempu sa zúčastnilo 12 detí. Ohlas
detí bol veľmi pozitívny, rovnako ako aj ohlasy rodičov. Boli nadšené z
tréningovej prípravy a pýtali sa, či sa takéto sústredenie zopakuje aj o rok.
Vďaka projektu sa upevnil pocit súdržnosti v kolektíve a zároveň sa začala
600 € Moravský Sv. Ján kvalitná športová príprava detí pred nadchádzajúcim súťažným ročníkom.
Projekt spočíval vo vybudovaní školského altánku vo dvore základnej školy
v Jelke. Altánok bude slúžiť na vyučovanie v prírode a predovšetkým na
výučbu o prírode. Na výstavbe sa podieľali okrem učiteľky aj rodičia žiakov
500 € Bratislava
a žiaci samotní.

982 € Žilina

1 000 € Trenčín

540 € Bratislava

V rámci projektu bolo prebudované celé pieskovisko a revitalizované
všetky preliezačky. Počas realizácie prebehli brigády rodičov, ktoré boli
plánované takpovediac "za pochodu", kvôli zlému počasiu, takže sa ich
zúčastnilo menej rodičov, ako bolo plánované. Napriek tomu už ihrisko
slúži deťom, ktoré sa na ňom môžu vyblázniť.
Na námestie do Kremnice sa počas podujatia prišlo pozrieť asi 2500
divákov. Počet zahraničných jazdcov sa oproti minulému roku zvýšil, aj keď
sa zlé počasie a kalamity podpísali pod menší počet zúčastnených ako
organizátori očakávali.
Projekt sa zameriaval na podporu činnosti Rodinného centra Benjamín. V
priestoroch uzavretého dvora došlo k vybudovaniu malého ihriska.
Miniihrisko sa začalo využívať ihneď počas podujatí centra, počas letných
prázdnin slúži aj deťom okolobývajúcich obyvateľov.
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

25

Gabriel Gubiš

POĎ, PODÁM TI RUKU a dovediem
Ťa k hore

26

Ing. Ivan
Pohorelec

Hornohradské príbehy

27

Zdenko Droppa

Náš kamenný priateľ Choč

Podporená
suma

Mesto

900 € Šahy

1 000 € Lučenec

980 € Svätý Kríž

Záverečná správa
Výstupom na horu Borzony v Maďarskej republike turistickým vláčikom sa
zvýšil záujem zdravých o telesne postihnutých. Vláčik viezol okrem
zdravých aj pstihnuté deti na invalidných vozíkoch. Vďaka takejto forme sa
do hory mohli dostať aj deti, ktoré inak túto možnosť nemajú. Hry boli
pripravené pre zdravých aj deti na vozíčkoch.
V rámci projektu bola vydaná kniha, ktorú tvoria príbehy a múdrosti našich
predkov z Hornohradskej oblasti. Kniha bude poskytnutá do miestnych
knižníc, škôl a obecných úradov.
Do projektu sa celkovo zapojilo 32 ľudí a odpracovali 745 hodín.
Zrealizovala sa revitalizácia turistického chodníka Lúčky - Veľký Choč,
zatraktívnila sa turistická trasa doplnením náučných panelov na zvýšenie
informovanosti návštevníkov - domácich aj cudzincov.

28

Igor Kupča

Pohyb-radosť -zdravie/Deti v
pohybe

1 000 € Levice

29

Vladimír
Kostovčík

Turistický chodník Pozdišovce

1 000 € Michalovce

Rodičia aj pedagógovia z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul
brigádovali pri estetickej úprave prostredia, najmä pri malovaní stien a
zastieraní sprayerských nápisov. Takisto upravili terén, osadili lavičky,
vyrobili a osadili prieskovisko. Dostavbu ihriska zrealizovala firma. V
septembri sa uskutočnil zábavný deň pre deti a rodiny s deťmi.
V lokalite Pozdišovského chrbáta je vybudovaný turistický chodník, ktorý
umožňuje príjemnú nielen nedeľnú prechádzku lesom. Rozhodnutie
vyčistiť tento chodník sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi medzi priateľmi
zamestnanca ako aj medzi obyvateľmi obce Pozdišovce. Celková dĺžka
chodníka je 8 kilometrov.

1 000 € Michalovce

Počas Močarianskej parády si mohli hostia pozrieť ukážky parkúrového
jazdenia a práce s koňmi. Počas celého dňa sa návštevníci mohli stretnúť s
koňmi, vyskúšať si jazdenie či pýtať sa na otázky súvisiace s koňmi. Akciu
spestrili tancom súbor Slniečko, súbor Harčare a ľudová rozprávačka. Na
akcii sa tiež zúčastnili členovia ORPZ Michalovce - Kynelogické oddelenie.

30

Bartolomej
Novotný

Kone a ľudia

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1
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Číslo Predkladateľ

31

32

33

34

35

Názov projektu

Podpora mladých folklóristov Zo
Ing. Maroš Seman sociálne slabších rodín

Adrián
Hamborský

Erik Wolker

Pavol Vrabec

Ing. Tibor Košík

Mamička upečiem ti koláčik

Hurá, hurá, piesok volá!

"Malé deti - veľké zápasy"

"Škola bez tabaku, alkoholu, drog športom k zdraviu"

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

Záverečná správa

Vybavenie súboru bolo zlepšené autentickými krojmi, čoho dôsledkom je
väčšia autentickosť pri domácich i zahraničných vystúpeniach. Súbor sa
prezentoval na Zemplínskych slávnostiach, majálese s ľudovou zábavou,
Matičnom festivale či na folklórnom festivale Ohrid Waves 2010. Takisto aj
990 € Veľké Kapušany na letných či vinobraneckých slávnostiach.

500 € Košice

Do projektu realizovanom v Krízovom centre sa zapojilo 18 rodín. Každý
víkend mamičký a ich deti piekli spolu koláče, v sobotu aj v nedeľu vždy po
dve alebo tri hodiny. Napriek výbornej chuti nevyzerali koláče príliš lákavo,
preto pristúpili pracovníci k malej súťaži o najkrajší koláč.

878 € Miloslavov

V areáli Materskej školy v Miloslavove bolo zrevitalizované pieskovisko,
takisto sa uskutočnila brigáda zameraná na skrášlenie prostriedia areálu.
Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi pedagógov aj rodičov detí.

999 € Šurany

Mladší žiaci ŠK Šurany sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji Fragaria Cup
2010 v Prešove, ktorý bol pre nich cennou skúsenosťou. Oficiálnu výpravu
tvorilo 16 detí, tréner, vedúca a žiadateľ. Okrem zápasov bol pre deti
pripravený aj ďalší program, ako napr. pochod mestom Prešov, kde sa
stretli tisícky detí a trénerov, slávnostné otvorenie turnaju, rozcvičky v
parku, večerné prechádzky, výstup na vyhliadkovú vežu a iné. Aj vďaka
tomuto turnaju sa ešte viac stmelil kolektív, nadviazali sa nové priateľstva,
deti sa dokázali zomknúť v ťažkých chvíľach počas zápasu. Za tých pár dní
na turnaji sú deti nesmierne vďačné.

1 000 € Želovce

Likvidáciou esteticky nevhodných prvkov prostredia a výstavbou mini
futbalového ihriska sa skrášlil areál školy v blízkosti autobusovej zastávky,
telocvične a školského internátu slúžiaceho študentom. Kvalitnejšie
vybavený areál školy prinesie v budúcnosti zmysluplné trávenie voľného
času mládeže. Integráciou postihnutých žiakov do všetkých sfér života a
vytvorenie priaznivého prostredia poslúži na duševný rozvoj žiakov.
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Číslo Predkladateľ

36

Stanislav
Ondrejka

Názov projektu

Detský úsmev

37

PhDr.Darina
Stellerova

Benefičná akcia pre autistov

38

Katarína
Melkusová

S buzolou a mapou na bicykli, i po
vlastných nohách je vždy zábava

Ing. Radoslav
Šimčisko

Zatraktívnenie turistických trás
výstavbou dreveného prístrešku v
obci Svrčinovec

39

40

41

Veronika
Čamborová

"Spoločne za zdravšiu a krajšiu MŠ"

Rekonštrukcia areálu
Katarína Šoltísová "Mengusovského ródea"

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

1 000 € Košice

700 € Bratislava

1 000 € Bratislava

995 € Svrčinovec

Záverečná správa
V termíne 9.7. - 18.7. sa uskutočnil liečebný pobyt pre deti postihnuté
DMO v Tatranskej Kotline. Tieto pobytu sú fyzicky náročné, ale dodávajú
deťom obrovskú mentálnu silu, ktorá vychádza zo vzájomného stretávania
sa a porozumenia so seberovnými. Vďaka príspevku z Nadácie sa pobytu
zúčastnilo aj 10 detí z organizácie Detský usmev, o.z..
Benefičná akcia pre autistou sa zrealizovala formou benefičného večera s
názvom Svätojánsky večer na nádvorí Primiciálneho paláca v Bratislave.
Vstupenky predstavovali finančný príspevok na zakúpenie športových
potrieb pre autistické deti navštevujúce Spojenú školu v Bratislave Dúbravke. Súčasťou programu Svätojánského večera bola aj aukcia
výtvarných prác autistov zo Spoločnosti na pomoc osobám autizmu.
Celkovo sa benefičného večera zúčastnilo asi 150 osôb.
Cieľom projektu bolo poskytnúť možnosť športových aktivít v prírode pre
širokú verejnosť. Pretekárom bolo ponúknuté športové vyžitie v Malých
Karpatoch a verejným kategóriám možnosť otestovať tak cyklistické, ako aj
orientačné schopnosti a užiť si pobyt v prírode. Oba preteky sa tešili
veľkému záujmu a preteky napriek nepriazni počasia mali kladné ohlasy od
účastníkov.
V obci Svrčinovec sa očistili turistické trasy a obnovilo sa turistické
značenie. V časti Dejovska Klub turistov postavil aj turistické odpočinkové
miesto. Nachádza sa tam drevený prístrešok a ohnisko. V prístrešku sa
takisto nachádza tabuľa s mapou a informáciami o obrannom systéme.

1 000 € Malinovo

Projekt podporili svojou dobrovoľníckou prácou rodičia, starí rodičia,
pedagogický zbor a tiež samotné deti. Upravená zeleň v rámci školského
dvora prispela ku krajšej podobe detského ihriska. Z novej hojdačky mali
najväčšiu radosť samozrejme deti. Došlo aj k rekonštrukcii starých častí
ihriska a osadeniu lavičiek.

1 000 € Mengusovce

Kultúrno-športové podujatie "Mengusovské ródeo" sa konalo v úzkej
spolupráci s obyvateľmi obce. Tribúna bola v zlom technickom stave, preto
si vyžiadala rekonštrukciu. Počas dvoch brigád sa vďaka práci
dobrovoľníkov podarilo vybudovať bezpečný areál.
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42

43

44

45

46

Vojtech Farkaš

Ľuboš Škorec

Martina
Rajčoková

Stanislav Sleziak

Ing. Beáta
Királyová

Názov projektu

"Podpora rehabilitácie telesne a
mentálne postihnutých detí"

Filmový festival tvorcov s
mentálnym postihnutím

Úprava hasičskej zbrojnice a jej
okolia

Revitalizácia plôch okolia
lúčanského vodopádu,
rekonštrukcia lavičiek

Oci, mami, poďte s nami...

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

1 000 € Rožňava

Záverečná správa
Postihnutým deťom výrazne pomohli liečebné procedúry, masáže,
skupinové cvičenia ako aj hipoteripia, a zároveň majú nezabudnuteľný
zážitok z rehabilitačného pobytu. Veľmi pozitívny ohlas mal projekt u
rodičov postihnutých detí a aj u personálu kúpeľov.

800 € Bratislava

Nultý ročník filmového festivalu tvorcov s mentálnym postihnutím
Filmujem, teda som, hodnotia organizátori veľmi kladne. Išlo o veľmi
ojedinelú akciu, spokojnosť návštevníkov prezrádzal spokojný výraz
návštevníkov či ich spontánny smiech. Prekvapujúce pre organizátorov
bolo, že väčšina návštevníkov boli "cudzí" ľudia, nie známi klientov či ich
rodina, čo len potvrdilo potenciál festivalu. Celá akcia sa niesla v duchu
pozitívneho zviditeľnenia ľudí s mentálnym postihnutím a tým znižovaniu
predsudkov väčšinovej populácie voči nim.

1 000 € Dobrá Niva

Obec spolu s Dobrovoľným hasičským zborom realizovali hrubé práce na
zbrojnici, ktorú bolo potrebné prispôsobiť novým podmienkam. Z
príspevku Nadácie SPP sa realizovalo vytvorenie parku pri studni a takisto
revitalizácia chodníkov. V priebehu realizácie prebehli oslavy Sv. Floriána
spojené s odovzdaním ocenení zaslúžilým hasičom, územné kolo previerok
pripravenosti hasičských družstiev DHZ a na záver Vatra k výročiu SNP s
predčasnou kolaudáciou novej, opravenej zbrojnice a pekného okolia.

1 000 € Lúčky

Projekt slúžil na skrášlenie a úpravu okolia, rekonštrukciu poškodených
lavičiek v okolí vodopádu, na ktorý sa chodí pozerať mnoho obyvateľov
obce i iných návštevníkov. Zamestnanec sa ako obyvateľ obce Lúčky
aktívne zúčastnil na realizácií projektu. V rámci projektu bolo zhotovených
8 ks kovových lavíc, vďaka čomu sa skrášlilo okolie Lučanského vodopádu.

998 € Košice

V rámci projektu sa uskutočnili tri podujatia - Na bicykli cez mosty do
cukrárne, Cesta rozprávkovým lesom a Oci, mami, poďte s nami.. . Podujatí
sa zúčastnilo 95, 103 a 55 ľudí. Športové aktivity, ktoré boli v jednotlivých
uskutočnené, boli nenáročné a vhodné pre všetky vekové kategórie od
najmenších až po najstarších účastníkov.
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

47

Ing. Jozef
Krajčovič

Z Prešporka do Bratislavy spomienky na starú Bratislavu

48

Jurina
Bednárovská

Obec Pčoliné - miesto pre mládež

1 000 € Košice

49

Peter Bombara

Špecializovaná umelecká učebňa

1 000 € Košice

50

Sprevádzanie ťažko chorých a
Miroslava Jančová umierajúcich pacientov

51

Ing. Miroslav
Škriečka

52

Lýdia Takáčová

Detský letný tábor

Nielen mať, ale mať rád

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

547 € Bratislava

500 € Bratislava

1 000 € Nitra

623 € Komárno

Záverečná správa
Spolu sa do knižnice zakúpilo 57 kníh, v každej z nich rezonuje tématika
starej Bratislavy. S čítaním sa začalo už počas prázdnin, zorganizovali sa 3
čítačky. Počas augusta, keď bola knižnica zatvorená, boli vynovené aj
stoličky. Nasledujúce čítačky už boli pripravené aj pre malých školákov.
Najväčším problémom pri realizácii projektu bolo vyčistenie parku od
stavebného materiálu. Tieto práce boli zabezpečené v spolupráci so
starostkou. Pri ďalšich prácach pomáhali aj obyvatelia mesta či členovia
klubu mládeže. Vďaka projektu vznikol v obci príjemný park s bohatým
využitím.
K projektu vytvorenia špecializovanej umeleckej učebne pristúpili učiteľský
zbor a vedenie školy zodpovedne a ústretovo. Vďaka projektu sa zabezpečil
rozvoj umeleckého cítenia detí a mládeže a zmysluplného využitia voľného
času detí.
Cieľom projektu bolo upozorniť na fyzické a psychické rozpoloženie
onkologických pacientov a prostredníctvom starostlivosti a osvety zlepšiť
podmienky ich liečby v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Z jarného
náboru bolo vybratých 6 a z jesenného 7 dobroľníkov, ktorí boli riadne
vyškolení a uvedení ako sprevádzajúci.
Detský letný tábor sa uskutočnil v čase letných prázdnin v rekreačnom
zariadení Javorinka pri meste Stará Turá. Zúčastnili sa ho deti z Detského
domova Holíč. Tábor bol zameraný na spoznávanie prírody, rozvoj
športovej, estetickej a pracovnej činnosti prostredníctvom rozličných hier a
turistiky.
V rámci projektu sa uskutočnili v detskom domove pravidelné stretnutia
dobrovoľníkov s deťmi, ktoré pre veľký úspech budú pokračovať a rozšíria
aj svoj záber. Tieto stretnutia dávajú deťom pocit istoty, že na nich
niekomu záleží. Takisto sa uskutočnilo aj jazdenie na koňoch či výlety s
rodinnými príslušníkmi. Do výletov sa zapojili súrodenci detí z detských, ich
rodičia sa nezapojili najmä z dôvodu, že sa hanbia za stav, v ktorom žijú a
pre ktorí sú ich deti v detskom domove.
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53

Martin
Znamenáček

Názov projektu

Rodiny pre komunitu

Programová a finančná hodnotiaca správa
Príloha č. 1

Podporená
suma

Mesto

293 € Bratislava

Záverečná správa
Projekt bol zameraný na podporu rodín s deťmi, osobitne na
novoprisťahovalecké rodiny. Rodičia s deťmi prichádzali do upravenej
záhrady veľmi často, a to nielen mamy na materskej dovolenke, ale aj
otcovia a celé rodiny podvečer.
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