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Právna subjektivita 

predkladateľa Anotácia

01 Obchodná akadémia Vytvorme si krajší svet       1 000,00 € škola

Obchodná akadémia v Lučenci prešla v posledných rokoch rozsiahlou 
rekonštrukciou, počas ktorej však došlo k zničeniu kvetinovej výsadby a 
zelene školského dvora, ktorý dovtedy patril k najkrajším v meste. 
Zámerom projektu je v spolupráci s bývalými pedagógmi akadémie, ktorí 
sú už momentálne na dôchodku, znovu zveľadiť areál a oživiť ho ako za 
starých čias. V spolupráci so súčasnými pedagógmi a študentmi školy 
vznikne zelený priestor, ktorý poskytne nielen učiteľom a študentom 
školy, ale aj obyvateľom mesta priestor na aktívny oddych a relax. Bývalí 
pedagógovia ako pamätníci toho, aký nádherný park školy býval, budú 
pre realizáciu projektu svojimi skúsenosťami prínosom, získajú opäť pocit 
vlastnej užitočnosti a vrátia sa na miesto, na ktorom strávili veľkú časť 
svojho života.

02 Novohradská knižnica Seniori v našom meste       1 000,00 € príspevková 
organizácia

Cieľovou skupinou projektu Novohradskej knižnice sú členovia Denného 
centra pre seniorov na Herzovej ulici, ktorým bude v rámci projektu 
umožnené zmysluplné využitie voľného času. Pre seniorov je pripravená 
séria vzdelávacích a voľnočasových aktivít, ktoré sa uskutočnia v 
priestoroch knižnice a počas ktorých sa dozvedia množstvo užitočných 
informácií - beseda so spisovateľom, prednáška o zdravom životnom 
štýle, tvorivé dielne s deťmi. Zámerom projektu je prostredníctvom 
spoločných aktivít pomôcť seniorom adaptovať sa v nových životných 
situáciách, ktoré seniorský vek so sebou prináša. V rámci realizácie 
projektu bude takisto zakúpená literatúra, ktorú budú seniori môcť 
využívať nielen v rámci časového harmonogramu projektu, ale 
neobmedzene aj po jeho ukončení.

03 ISTOTA, n.o. Aktívny senior          535,00 € mimovládna 
organizácia

Zámerom podporeného projektu neziskovej organizácie Istota je zlepšiť 
kvalitu života aktívnych seniorov v oblastiach, o ktoré prejavujú záujem a 
zvýšiť ich zručnosti v tvorivej dielni, kde sa cieľová skupina bude stretávať 
aj s inými znevýhodnenými skupinami obyvateľstva - mladí nezamestnaní 
a zdravotne postihnutí. Súčasťou projektu je taktiež zapojenie cieľovej 
skupiny do činnosti, pri ktorej môže využiť svoje celoživotné skúsenosti - 
seniori sa budú podieľať na činnosti Krízového strediska, kde bude 
pomáhať pri príprave detí na školské vyučovanie a pri tvorivých 
činnostiach detí s predpokladom pokračovania aj po ukončení 
projektových aktivít.
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04

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska, Základná 
organizácia ÚNSS č.22 
Lučenec

Semestriáda          995,00 € mimovládna 
organizácia

Názov projektu Semestriáda vychádza zo základu slova „semester“, 
ktorým sa pomenúva polrok vysokoškolského štúdia. Problém, ktorý chce 
tento projekt riešiť je najmä izolovanosť seniorov, ktorú často vo vyššom 
veku cítia. V rámci projektu sa uskutoční 12 jednodenných, tematicky 
ucelených stretnutí, ktoré budú rozdelené na doobedňajšiu časť – 
prednášky, a poobedňajšiu časť – workshopy. Seniori získajú pomocou 
lektorov množstvo informácií z rôznych oblastí, nadobudnú nové 
zručnosti a zároveň odprezentujú seba ako jednotlivcov, ale aj ako 
komunitu pomocou vlastných príspevkov, ktoré sa vo finálnej časti 
projektu stanú hmatateľnými v tlačenej podobe. Brožúry dostanú všetci 
účastníci projektu aj lektori v takej forme, ktorá im najlepšie vyhovuje z 
hľadiska dostupnosti informácií (čiernotlač, zväčšená čiernotlač, Braillovo 
písmo). Takýto výstup z projektu sa zároveň zachová v Braillovom písme 
pre ďalšie osoby so zrakovým postihnutím.

07 Občianske združenie 
„Za dôstojný život“ PIATE ROČNÉ OBDOBIE          970,00 € mimovládna 

organizácia

Občianske združenie Za dôstojný život prevádzkuje zariadenie 
núdzového bývania, v ktorom umiestnené matky s deťmi nemajú 
možnosť byť v prirodzenom kontakte so seniormi. Chýba im aktívne 
poznanie a prežívanie vzťahov medzi rôznymi generáciami. Častokrát im 
chýba práve kontakt so seniormi, ktorí by im mohli byť nápomocní a 
vedeli by im poradiť a pomôcť či už pri výchove detí ako aj rozvoji ich 
manuálnych zručností. Aktivity podporeného projektu sú zvolené tak, aby 
sa seniori združení v Dennom centre pre seniorov a matky s deťmi 
umiestnené v zariadení navzájom obohacovali. V rámci projektu si osvoja 
mnohé výtvarné techniky – pletenie, vyšívanie, háčkovanie, pletenie 
košíkov, výroba drobných umeleckých predmetov. Nemenej dôležitou 
aktivitou bude podpora telesného a duševného zdravia seniorov 
prostredníctvom dychových a relaxačných cvičení, ako aj realizácia 
prednášok na tému zdravie s využitím alternatívnych, medicínskych 
prístupov. Neposlednou aktivitou bude výučba 
informačno–komunikačných technológií pod vedením odborného lektora, 
keďže ide o oblasť, v ktorej majú seniori rovnaku potrebu sa dovzdelávať. 
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08 Diecézna Charita 
Rožňava

Seniori pre občanov mesta 
Lučenec       1 000,00 € zariadenie poskytujúce 

sociálnu starostlivosť

Diecézna charita Rožňava je prevádzkovateľom Charitatívno-sociálneho 
centra sv. Rity v Lučenci od roku 2003. Ide o nízkoprahové denné 
centrum, ktoré je denne otvorené 4 hodiny. V centre sa do 
dobrovoľníckych aktivít zapájajú najmä seniori po odchode z pracovného 
prostredia. Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu činnosti seniorov - 
dobrovoľníkov v rámci organizácie a podporiť ich  vzdelávanie a ďalší 
osobnostný rast. Naplánovaný je Deň otvorených dverí, ktorého sa 
zúčastnia dve triedy z dvoch základných a tri triedy stredných škôl 
sociálneho zamerania. Okrem prehliadky zariadenia, seniori predstavia 
žiakom svoje aktivity, prácu dobrovoľníka a vzájomne budú diskutovať o 
dobrovoľníctve. V rámci stretnutia bude uskutočnený prieskum u detí a 
mládeže o znalostiach sociálnej oblasti, dobrovoľníckej práci a aktivitách 
seniorov. Ďalej sa uskutoční vzdelávací deň určený pre seniorov na tému 
platnej legislatívy v sociálnej oblasti. Prizvaní naň budú aj ďalší 
potenciálni dobrovoľníci z Klubu dôchodcov. Do tretice sa v rámci 
projektu zrealizuje Deň troch generácií, ktorého sa zúčastnia dobrovoľníci 
a mnohopočetné rodiny, ktorým dlhodobo pomáhajú. Dobrovoľníci pre 
rodiny zorganizujú športové a vedomostné aktivity a zároveň bude toto 
stretnutie príležitosťou na získanie hlbšej dôvery a neformálne riešenie 
problémov týchto rodín. 

       5 500,00 € 
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