Grantový program Priestor, 2005
PROGRAMOVÁ A FINANČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Programová správa
Nadácia SPP verí v hodnotu jedinečnosti každého človeka a preto podporila zaujímavé,
kreatívne a inovatívne prístupy k deťom a mladým ľuďom s postihnutím.
Grantovým programom Priestor chcela pomôcť aktivovať a motivovať tieto deti a mladých
ľudí k riešeniu svojej situácie, aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, podporiť ich v
rozvíjaní sociálnych a pohybových zručností, podporiť ich vzájomné vzťahy.
Program bol určený na podporu rozvoja sociálnych služieb a inovatívnych programov pre
tieto cieľové skupiny: telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnené deti a mladých ľudí
umiestnených v Kluboch, Domovoch sociálnych služieb pre deti a mládež, Staniciach SOS,
Denných stacionároch, v Chránenom ubytovaní a iných zariadeniach, ktoré poskytujú
sociálne služby svojim klientom minimálne 1 rok.
Cieľom programu bola:
− podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní starostlivosti deťom a mladým ľuďom
s postihnutím, zameraných na rozvoj ich osobnosti a aktívnu integráciu do
spoločnosti
− podpora individuálneho programu rozvoja osobnosti klientov
− podpora transformácie sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne
služby pre handicapovaných klientov.

Program podporil:
 nákup technického a materiálneho vybavenia súvisiaceho s projektom
 úhradu časti mzdy internému alebo externému pracovníkovi / pracovníčke, ktorý/á
realizuje priamu prácu s klientmi
 doplnenie vzdelávania pracovníkovi/ pracovníčke, ktorý/á realizuje priamu prácu
s klientmi a sním spojené cestovné výdavky.
Program nepodporoval:
 investičné výdavky na budovách
 kúpu budov
O podporu sa mohli uchádzať :
1. mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce
verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a
neinvestičné fondy.
2. štátne organizácie, domovy sociálnych služieb pre deti a mládež, Stanice SOS,
denné stacionáre, chránené bývanie
3. subjekty, ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 100 000 Sk.
Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Vyhodnotenie projektov
Uzávierka programu bola 28. februára 2005. K tomuto dátumu bolo predložených 238
žiadostí od 179 mimovládnych a štátnych organizácií z celého Slovenska, ktoré žiadali
celkovú sumu: 21,152 mil. Sk. Podporených bolo 55 projektov v sume: 3,1 mil. Sk.
Cieľom bolo podporiť zariadenia z celého Slovenska.
Nezávislá výberová komisia, ktorá predložené žiadosti posudzovala, bola zložená
zo siedmich odborníkov a osobností z oblasti poskytovania poradenstva v sociálnej práci.
1. Slavoj Krupa, dlhodobo sa orientuje v téme sociálnych služieb, zakladateľ a riaditeľ
organizácie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
2. Mirka Hovorková, pracuje v organizácii Nová nádej, ktorá založila nízkoprahový klub
Kaspian pre deti ulice v Petržalke, má vhľad do sociálnej problematiky postihnutých
ľudí
3. Peter Bodi, je poslancom v Slovenskej národnej rade, ako poslanec sa angažuje
v tejto téme.
4. Natália Kušnieriková, dlhodobo pracovala v trénerskej a konzultačnej organizácii
PDCS, ktorá realizovala svoje aktivity aj v sociálnej téme
5. Zuzana Pobočková, v súčasnosti pracuje na Fonde sociálneho rozvoja MPSVR SR,
je skúsená posudzovateľka projektov
6. Boris Klohna, pracuje v ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých, sám je
zdravotne postihnutý
7. Martina Tvrdoňová, vyštudovala Pedagogiku mentálne postihnutých, orientuje sa
v sociálnej téme, má skúsenosti s posudzovaním projektov
Projekty hodnotili tri trojčlenné skupiny posudzovateľov/ posudzovateliek a zástupca Nadácie
SPP. Každá skupina posudzovala max. 84 projektov.
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Tabuľka predložených a podporených projektov podľa krajov:
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Spolu:

Počet
podporených
projektov
9
12
8
3
4
7
7
5
55

Podporená
suma
534 000 Sk
778 500 Sk
387 951 Sk
224 640 Sk
270 100 Sk
327 778 Sk
267 031 Sk
310 000 Sk
3 100 000 Sk

Počet
predložených
projektov
41
61
27
15
30
23
19
22
238

Požadovaná
suma
5 050 971 Sk
4 261 515 Sk
2 665 279 Sk
1 322 261 Sk
2 696 288 Sk
1 192 996 Sk
1 948 202 Sk
2 015 338 Sk
21 152 850 Sk

Zoznam podporených projektov s anotáciami tvorí Prílohu č.1
Najviac projektov bolo podporných v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji, v ktorom ich
bolo aj najviac predložených.
Graf podporených projektov podľa typu postihnutia:

Autistická porucha
osobnosti; 2
zrakové postihnutie; 2

hemofília; 1

hluchoslepé deti; 1
kombinované
postihnutie; 10

telesné postihnutie;
13

sluchové postihnutie;
2

psychické ochorenie;
3

mentálne postihnutie;
21
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Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali:
Podporené projekty boli realizované v období od apríla do decembra 2005.
V 16 projektoch sa Domovy sociálnych služieb, Špeciálne školy a Občianske združenia
zamerali na arteterapiu a ergoterapiu, čoho súčasťou bol aj nákup vypaľovacích pecí,
tkáčskych stavov. Vo väčšine projektov sa jednalo o výrobu dekoratívnych a darčekových
predmetov, tkanie kobercov a vankúšov, prácu s drevom, papierom, hlinou a textíliami.
Klienti tak získali zručnosti, ktoré budú môcť v živote prakticky využiť. Výstupom z týchto
projektov boli výstavy a predaj výrobkov, ktoré prispeli k zvýšenému záujmu verejnosti o
problematiku ľudí s postihnutím.
Súčasťou 6 projektov boli výlety
a rekreačné pobyty v prírode, spojené
s rozličnými
tvorivými
aktivitami
a
návštevami kultúrnych pamiatok, čo
výrazne prispelo k integrácii mentálne
postihnutých detí do intaktnej spoločnosti.
Letný tábor pre deti zorganizovalo aj
Slovenské hemofilické združenie.

Slovenské hemofilické združenie, projekt BA-39
Praktické vyučovanie prebiehalo v 5 projektoch. V Dome sv. Terézie v Banskej Bystrici
rozšírili priestory o drevársku dielňu. ŠZŠ v Kremnici vybudovala skleník pre praktickú
výchovu svojich žiakov. Vybudovaním murovaného bylinkového záhonu vytvorili špecifické
podmienky pre prípravu viacnásobne postihnutých žiakov - vozičkárov na reálny život v DSS
v Novej Bani. V zvyšných projektoch sa jednalo o práce v dielňach.
Nákup
kvalitných
didaktických
a rehabilitačných
pomôcok
prispel
k zlepšeniu vzdelávacieho procesu, rozvoju
jemnej a hrubej motoriky, ale predovšetkým
komunikačných schopností u postihnutých
detí v 5 projektoch.

Využitie komunikátorov, projekt BB- 20
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Športové aktivity v 4 projektoch spestrili život
ťažko postihnutých ľudí v Gelnici, Žiline,
Trenčíne, Šintave. Okrem toho, DSS v Šintave
umožnil svojim klientom výlety na trojkolesovom
bicykli.
V Bratislave
vzniklo
komunitné
bezbariérové fitcentrum s parametrami a
službami prispôsobenými potrebám zdravotne
postihnutých ľudí.

Komunitné fitcentrum, projekt BA- 22
Dramatoterapia bola súčasťou 4
projektov , či už prostredníctvom
spolupráce s folklórnymi súbormi alebo
samostatnou dramatickou výchovou.
Predstavenia
FS
Javorček,
FS
Jasanima, DSS Rohov a Divadla
z pasáže sa stretli s veľkým úspechom
u verejnosti.

Slovensko-európska kultúrna spoločnosť FEMAN,
projekt KE-09
Práci s počítačom, dotykovým displejom
a počítačovým vedomostným hrám sa
venovali klienti v 4 projektoch. V
Špeciálnej základnej škole v Malackách
napríklad
vytvorili
multimediálnu
počítačovú učebňu, vďaka ktorej sa
edukačné CD dostali do učebného
procesu.

Spišská katolícka charita, projekt KE- 20
Za účinnú terapiu je považovaný kontakt a práca so zvieratami. Klienti troch zariadení: DSS
v Michalovciach a Šintave dostali možnosť venovať sa hipoterapii, klienti DSS v Strážskom
absolvovali canisterapiu.
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Muzikoterapia bola významnou súčasťou
v 2 projektov. V projekte OZ Zvuky cez ruky
si ju vyskúšali aj sluchovo postihnuté deti.

OZ Zvuky cez ruky, projekt BA-38
Jedinečný bol projekt integrácie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde vyše
400 klientom z rozličných zariadení poskytli možnosť navštevovať priestory Literárneho a
hudobného múzea, knižnice a tvorivých dielní, tráviť tým svoj čas zmysluplne a užitočne.
Festival Jašidielňa v Žiline pre klientov DSS z celého Slovenska aj zo zahraničia už dlhé
roky pozitívne prispieva k zmene postojov zdravých a zdravotne postihnutých ľudí k sebe
navzájom.
Priestor pre tvorivé činnosti získali hlucho slepé deti v Červenici, ktoré sa okrem iného aj po
prvýkrát zúčastnili rekreačného pobytu.
OZ Svet ticha usporiadalo 1. ročník medzinárodnej súťaže v matematike pre sluchovo
postihnutých žiakov.
Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 100 000 Sk.
V plnej sume 100 000 Sk bolo podporených 8 projektov. Ostatné projekty boli podporené
zníženou sumou.
Finančný dar bol podporeným poskytovaný v 2 splátkach:
1. splátka 90% podporenej sumy po podpísaní darovacej zmluvy a
2. splátka 10% po vyúčtovaní projektu a zaslaní záverečnej správy.
Kvôli vyúčtovaniu 2% asignácie z dane, ktorá bola na financovanie programu použitá, bola 2.
splátka poskytnutá ešte pred vyúčtovaním projektov, t.j. do konca roku 2005.
Monitoring podporených projektov v programe Priestor 2005
V mesiacoch október – december 2005 sme realizovali monitoring 14-tich projektov.
Projekty boli vybrané náhodným výberom a podľa kritéria dostupnosti.
Príloha č. 1: Zoznam podporených projektov s anotáciou
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