Správa o činnosti 2020
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie
filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland
Slovenská republika v.o.s..
Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrana a podpora zdravia;
podpora a rozvoj telovýchovy / športu;
podpora a poskytovanie sociálnej pomoci;
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;
podpora vzdelávania;
ochrana ľudských práv;
ochrana a tvorba životného prostredia;
rozvoj a podpora vedy;
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:
a.
podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,
b.
grantových programov,
c.
správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 2020
V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2020 podporené dva projekty Slovenského červeného
kríža, zamerané na činnosti SČK počas pandémie COVID-19 a na skvalitnenie terénnej sociálnej služby.
V rámci prvého projektu Slovenský Červený kríž zameral svoje aktivity na zmiernenie dopadov
pandémie COVID-19 vo všetkých regiónoch Slovenska. Prísne opatrenia a obmedzenia na celoštátnej
úrovni spôsobili zvýšenú izolovanosť a odkázanosť zraniteľných skupín - seniorov, ľudí so zdravotným
postihnutím, osamelých ľudí. Územné spolky SČK preto zmobilizovali svoje ľudské zdroje a zamerali sa
na najviac ohrozené skupiny - vydávali alebo roznášali obedy seniorom, šili ochranné rúška, v
spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi pomáhali zdravotníckym zariadeniam, spolupracovali s
krízovým riadením pri asistencii ľuďom v karanténe. Projekt pomohol zabezpečiť finančné prostriedky
na ľudské zdroje v SČK, ktoré boli v tejto núdzovej situácii nevyhnutné.
Druhý projekt bol zameraný na nákup 5 nových, špeciálne upravených vozidiel Toyota Proace City
Versona a prestavbu 3 - úprava na prevoz osôb na invalidnom vozíku. Vďaka vozidlám sa podarilo
spustenie novej prepravnej služby či rozšírenie poskytovania PS obyvateľom v okresoch Prešov,
Komárno, Trenčín, Košice-mesto a Banská Štiavnica.
Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku,
zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe
pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života.

Tretí projekt podporený v Otvorenom grantovom programe bol zameraný na neformálne vzdelávanie
a zmysluplné trávenie voľného času formou realizácie pobytových letných táborov vo Vysokých
Tatrách pre deti od 6 do 15 rokov.
Počet predložených žiadostí: 3
Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma: 151 711,50 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

2

3

Názov podporeného
Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Slovenský Červený kríž rozširuje pomoc na zmiernenie dopadu
pandémie COVID-19 vo všetkých regiónoch Slovenska. Prísne
opatrenia a obmedzenia na celoštátnej úrovni spôsobujú zvýšenú
izolovanosť a odkázanosť zraniteľných skupín - seniorov, ľudí so
zdravotným postihnutím, osamelých ľudí. Územné
spolky mobilizujú svoje ľudské zdroje a zameriavajú svoju pomoc na
najviac ohrozené skupiny - vydávajú alebo roznášajú obedy seniorom,
Podpora činnosti SČK
Slovenský Červený
šijú ochranné rúška, v spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi
a jeho aktivít počas
30 000 €
kríž
pomáhajú zdravotníckym zariadeniam, spolupracujú s krízovým
pandémie COVID-19
riadením pri asistencii ľuďom v karanténe.
Táto krízová situácia má však vážny dopad aj na samotnú organizáciu.
Slovenský Červený kríž nemôže vykonávať vzdelávacie kurzy, ktoré
predstavujú jeho podstatné príjmy a zabezpečujú fungovanie a
realizovanie jeho aktivít na pomoc zraniteľným ľuďom. Projekt má
pomôcť zabezpečiť finančné prostriedky na ľudské zdroje v SČK, ktoré
sú v tejto núdzovej situácii nevyhnutné.
Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych
služieb na celom území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti
poskytuje 16 územných spolkov SČK. Nákupom ďalších moderných a
špeciálne upravených vozidiel chce SČK podporiť kvalitu a rozšíriť
poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb.
Podpora terénnych
Slovenský Červený
Pomôže tak ešte väčšiemu počtu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí sú na
sociálnych služieb
99 211,50 €
kríž
takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v
SČK
nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému
postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka
prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im
zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky budú použité
na nákup nových 5 vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby.
Projekt predstavuje letný tábor pre deti zamestnancov firmy Kaufland.
Počas siedmich dní chceme poskytnúť deťom zmysluplné a tvorivé
trávenie prázdninových dní, formou zaujímavých aktivít, hier a súťaží.
Detská
Deti čaká pobyt v malebnom hoteli v srdci Tatier a na brehu Oravskej
a mládežnícka
Cesta okolo sveta
22 500 € priehrady. Počas výletov, ktoré sme naplánovali, navštívia známe
organizácia TIK TAK
tatranské mestečká, významné kultúrne a historické objekty Oravy,
zoznámia sa s tatranskou a oravskou prírodou. Spoznajú rovesníkov,
určite si nájdu nových kamarátov, preveria si samostatnosť a
schopnosť postarať sa o seba.

B.1. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2020
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít
umožňujúcich rozvoj ich talentu.
Chceme nachádzať a finančne podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov
alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné
učilište s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj
celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať
priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.
Z uvedeného dôvodu bol vyhlásený tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Sľubné
talenty.
Počet predložených projektov: 59
Počet podporených projektov: 56
Vyčlenená suma: 23 400 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Jana Strižová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

1

2

3

4

Podporená
fyzická
osoba

Daniel T.

Mária P.

Dana V.

Martin F.

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Tenisová akadémia

Bicie

This is my Sen

S cimbalom na plecia

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

500,00 €

8-ročná Tamarka hrá tenis od svojich 4 rokov. Darí sa jej získavať
popredné umiestnenia v svojej vekovej kategórii. Veľkým úspechom je
2. miesto v turnaji Masters, kde postupovalo 10 najlepších hráčov zo
západného Slovenska. Podpora bude určená na zabezpečenie
tréningových aktivít 4x týždenne.

350,00 €

Matúš má 15 a hudobnému nástroju bicie sa venuje už 6. rok na
základnej umeleckej škole. Vystupuje na koncertoch a hra na bicie ho
veľmi baví, chcel by v jej štúdiu pokračovať. Podporíme ho materiálnym
vybavením - kúpou nových bubnov.

500,00 €

Timea je 15-ročná talentovaná futbalistka. Jej snom je stať sa
profesionálnou hráčkou futbalu a rezprezentovať Slovensko vo futbale.
Kúsok zo sna sa jej splnil a odohrala niekoľko zápasov Slovenskej
reprezentácie vo futbale dievčat do 15 rokov. V súčastnosti je hráčkou
za futbalový klub AS Trenčín. Financie budú použité na tréningy,
cestovné náklady i športové oblečenie a kopačky.

300,00 €

Viktória vyniká v hre na cimbal, ktorej sa venuje už 5 rokov. Pravidelne
navštevuje ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Zúčastnila sa
celoslovenskej súťaže hry na cimbal a súťaže Prešovská cimablová
struna. Financie budú použité na kúpu transportného vaku, v ktorom
bude bezpečne prenášať cimbal na každé verejné vystúpenie či súťaž.

P.č.

5

6

7

8

9

10

11

12

Podporená
fyzická
osoba

Júlia B.

Oľga G.

Slávka L.

Martina K.

Zuzana O.

Eleonóra K.

Eleonóra K.

Pavol K.

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Nádejný cyklista

Tanec je

Môj malý športovec

Tenis

Podpora na rozvoj
brankára

Mladý Jackie Chan

Karate Kid

Fotografovanie

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

500,00 €

12-ročný Matej je nádejný cyklista. Každé preteky sa zlepšuje. V jeho
talente ho rodina podporuje a cestuje s ním na preteky po celom
Slovensku. Financie použije na kúpu nového a kvalitného bicykla, ktorý
mu pomôže v plnení snov a dosahovaní stupienkov víťazov.

500,00 €

Laura tancuje od malička a tanec je pre ňu všetkým. Finančnú podporu
využije jej rodina na zaplatenie štartovného na Dance star Chorvátsko,
World oj Dance vo Francúzsku, Showtime Dance Balaton, na workshopy
s tanečníkmi z celého sveta, na hodiny tanca a účasť na battloch.

500,00 €

Jožko akoby sa narodil s loptou v ruke. Je hádzanársky brankár, trénuje
za mladších žiakov v Tatrane Prešov. Takmer každý víkend rodina
cestuje na turnaje a súťaže, preto ich podporíme preplatením
cestovných nákladov, ako aj nákupom materiálnej výbavy pre mladého
športovca.

500,00 €

Ashley má 14 rokov a tenisu sa venuje od svojich piatich. Chce byť
profesionálnou hráčkou, preto má tomuto cieľu aj prispôsobené
štúdium. Financie jej pomôžu zabezpečiť tréningy a športové oblečenie,
aby raz mohla svoj sen dosiahnuť.

485,00 €

Alex má 9 rokov a vyniká vo futbale, ktorý ho veľmi baví. Má veľmi
dobré výsledky, viackrát vyhral na turnajoch ako najlepší brankár.
Trénuje od svojich 5 tich rokov. Začal v školičke Spartaku a dnes je v
kategórii U10. Finančná podpora je určená na kúpu nových športových
vecí - futbalových pomôcok a oblečenia.

500,00 €

11- ročný Peťo sa venuje karate s ambíciou stať sa najlepším karatistom.
Jeho veľkým vzorom je Jackie Chan. Získaný finančný príspevok použije
rodina na úhradu tréningov, materiálne vybavenie (kimono, topánky) a
poplatky za príslušné skúšky, vďaka ktorým sa bude môcť dostať na
ďalší stupeň žiackej kategórie.

500,00 €

Šimon rád športuje. Medzi jeho obľúbené športové aktivity patrí karate,
ktorému sa venuje už takmer 6 rokov. Jeho cieľom je dostať sa na
najvyšší stupeň žiackej kategórie. Príspevok bude využitý na
zabezpečenie tréningov, oblečenia (kimono, rukavice) a na poplatky za
skúšky.

500,00 €

Katka študuje na bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Martine.
Vyniká svojou inteligenciou a skvelými výsledkami v škole. Aj napriek jej
zdravotnému obmedzeniu sa nevzdáva a všetky aktivity, ktoré robí, robí
na 100%. Finančnú podporu použije na nákup fotografického
vybavenia, vďaka ktorému sa bude môcť zlepšiť v amatérskej fotografii.

13

Lívia H.

Zostavenie modelu
procesora intel 8085

490,00 €

14

Eva W.

Veselá gymnastika

400,00 €

Marián má 16 a navštevuje Gymnázium Púchov, kde dosahuje veľmi
dobré výsledky, či už v olympiádach alebo iných vedomostných
činnostiach, predovšetkým v oblasti fyziky a matematiky. Financie
použije na úhradu súčiastok na zostavenie funkčného modelu
procesora, ktorý poslúži ako vstup na Stredoškolskú odbornú činnosť.
Jeho cieľom je dostať sa na prestížnu vysokú školu, kde sa bude
pripravovať na svoje povolanie.
Natália má 6 rokov. Miluje tanec a gymnastiku, ktorým sa venuje už
takmer 3. rok. Tento rok sa rozhodla venovať výlučne gymnastike,
keďže je ohybná a veľmi sa jej v gymnastike darí. Navštevuje
gymnastické centrum Slávia UK v Bratislave. Zabezpečenie tréningov
jej pomôže napredovať a zlepšovať sa v jednotlivých gymnastických
cvičeniach.

P.č.

15

16

17

18

19

20

Podporená
fyzická
osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Petra V.

Podpora pre
talentovaného
hokejistu môjho
syna Šimona

Júlia V.

Zuzana P.

Robert M.

Umelkyňa animátorka

Tanec ako terapia

Srdcom futbalista

Jana R.

Podpora plavecké
talenty

Andrea G.

Žiadosť o príspevok
na študijné
materiály

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

500,00 €

Šimon má 11 rokov a hokeju sa venuje od 1. ročníka základnej školy.
Vyniká hlavne v hre v útoku a je 3. najlepší strelec v tíme. Financie sú
určené na zabezpečenie tréningov v klube HC Topoľčany, kde
momentálne trénuje, ale aj nákup korčulí či hokejky, aby mohol naďalej
rozvíjať svoj talent, neustále napredovať a podporovať svoj tím.

500,00 €

Dianka sa venuje výtvarnému umeniu. Päť rokov navštevovala ZUŠ v
Senci. Aktuálne je študentkou 1. ročníka na ŠUP v Bratislave. Jej práce
boli pravidelne súčasťou výstav, ktoré organizovalo mesto Senec.
Záľubu našla v animácii - dať do pohybu nakreslené, alebo
vymodelované postavy. Grafický tablet a notebook, ktorý si z grantu
zakúpi, ponúka lepšie a širšie možnosti kresby na počítači.

200,00 €

Karolínka je osemročné dievča, ktoré vyniká v pohybovej oblasti. Tancu
sa venuje už viac ako 4 roky. Navštevuje tanečný odbor v Súkromnej
základnej umeleckej škole. Pravidelné tréningy, ktoré si grantu
zabezpečí, prispejú k rozvoju kondície a pohybových zručností. Cieľom
je tiež tanečná prezentácia nacvičovanej choreografie.

220,00 €

Lukáš je hráčom futbalového klubu FK Dubnica. Medzi jeho úspechy
patrí, že skončil na 3. mieste v ankete futbalista roka v FK Dubnica a má
výrazný potenciál sa naďalej zlepšovať. Podpora je určená na
zabezpečenie športového vybavenia, ktoré žiadnemu futbalistovi
nemôžu chýbať - kopačky, chrániče, trufy, halovky a samozrejme lopta.

320,00 €

Leonard už od raného detstva miluje vodu, čo rodičov viedlo k
myšlienke ho dať na plávanie. Navštevuje KVŠ Oceán, kde je jeho
napredovanie citeľné. Vzhľadom na vek, kedy ešte nie je zaradený do
súťaží, sa zúčastnil skôr interných súťaží, plávania jednoduchých
vodných štýlov na dĺžku a čas. Z grantu bude zabezpečený tréner za
extra hodiny plávania a plavecké okuliare, aby mohol Leo ďalej
napredovať.

100,00 €

Adam je študentom bilingválneho gymnázia a venuje sa štúdiu cudzích
jazykov - anglického a francúzskeho. Rád by sa v nich zdokonalil a v
budúcnosti ich chce vyučovať. Financie zo zamestnaneckého
grantového programu Sľubné talenty použije na zakúpenie študijných
materiálov pre oba jazyky.

21

Ľubomír Š.

HIP-HOP talent

500,00 €

22

Ľubomír Š.

HIP-HOP talent

500,00 €

23

Jana V.

Kto chce, hľadá
cestu...

500,00 €

Lea má nadanie a talent pre hip-hopový tanec. Tancu sa venuje 11 rokov
a zúčastňuje sa na mnohých súťažiach doma i za hranicami Slovenska.
Získanie finančných prostriedkov pomôže rozvíjať Lein talent,
zúčastňovať sa súťaží, battlov, workshopov, hodín v tanečnom klube
Fearless crew Poprad.
Podobne ako staršia sestra Lea, aj 15-ročná Sára má talent na hiphopový tanec, v ktorom žne úspechy. Finančné prostriedky budú určené
na úhradu nákladov súvisiacich s talentom - materiálne náklady (nákup
oblečenia k vystúpeniu), organizačné náklady (úhrada nákladov na
cestovné a štartovné v rámci súťaží), poplatok za školné v tanečnom
klube Fearless crew Poprad.
Adam hráva futbal od 6 rokov za FK Čadca. Od 8 rokov začal hrávať za
FK Fotbal Třinec, kde pôsobí do dnes. Vo futbale dosahuje veľké
úspechy, je nominovaný takmer na všetky zápasy a turnaje. V
budúcnosti by sa chcel tomuto športu venovať profesionálne. Financie
zo zamestnaneckého programu Sľubné talenty použije na úhradu
cestovných nákladov, na nákup športového oblečenia, obuvi,
športových potrieb, tiež na úhradu nákladov spojených s futbalovým
kempom.

P.č.

24

25

26

27

28

29

30

Podporená
fyzická
osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Dušan M.

Mladá plavkyňa

Tatiana B.

Plním si svoj sen stať
sa brankárom

Renata Ž.

Milan Š.

Miriam B.

Marcela P.

Adrián F.

Podpora talentu

Florbal Star

Samkov sen

Polyhistor

Futbalový sen

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

200,00 €

Simona začala plávať ako 5 ročná v plaveckom klube v Pezinku. Ako 6
ročná sa zúčastnila prvých pretekov pod záštitou bratislavského kraja
pod názvom Plavecké nádeje. Vyplávala si prvé medaily a to ju ešte viac
povzbudilo a motivovalo v ďalšom tréningu. Na ďalších súťažiach u nás
aj v zahraničí získala ďalšie medaily. Rozvoj talentu bude podporený
tréningami, ako aj plaveckým sústredením.

450,00 €

Adrián je žiakom 8. triedy. Je aktívnym hráčom klubu OŠK Dolná Krupá
v tíme U15 na pozícii brankár. So svojim tímom vyhrali prvé miesto. V
aktuálnej sezóne 2020/21 sú na druhom mieste. Grant bude použitý na
nákup oblečenia a pomôcok pre brankára.

300,00 €

15-ročná Adela sa venuje atletike - skoku o žrdi už 8 rokov. V rokoch
2018, 2019 bola majsterka Slovenska v hale aj vonku, v roku 2020 bola
3. na M SVK juniorky v Trnave, majsterka kraja a 3. miesto získala za
ženy družstiev na MSVK v Košiciach. Kúpou gymnastických kruhov,
hrazdy, bežeckých tretier a bundy podporíme jej tréningy a ďalší rozvoj.

500,00 €

Šimon vyniká v športe florbal, ktorému sa venuje od malička. Podpora z
programu zabezpečí účasť na florbalových campoch, kúpu kvalitnej
športovej obuvi, hokejky a športovej výbavy. Najdôležitejšia je účasť na
medzinárodnom turnaji vo florbale Praque games. Všetky tieto veci
pomôžu Šimonovi k splneniu jeho sna stať sa raz reprezentanom krajiny
a pôsobiť v tomto športe.

500,00 €

Samko má 9 rokov a vyniká vo futbale, futbal miluje a jeho snom je stať
sa veľkým hráčom. Finančné prostriedky použije na zaplatenie
futbalových kempov, kde ich budú trénovať kvalitní tréneri z
futbalových akadémií, ako aj aktívni profesionálni hráči. Tieto kempy sú
veľkým prínosom pre ďalší rozvoj hráča.

100,00 €

Dominik sa venuje matematike už od svojich 5 rokov. Od malička sa
venoval všetkým matematickým súťažiam aj vo vyšších kategóriách, kde
bol aj úspešný. Čím dospieva, začínajú ho baviť aj iné veci ako napr.
hospodárska kriminalita, politika a psychológia. Zakúpením odbornej
literatúry pomôžeme rozvíjať jeho talent a rozširovať jeho záujmy.

200,00 €

Peter začínal s futbalom v anglickom meste Newport, kde sa preukázal
výnimočným talentom. Ďalšia životná méta nastala v renomovanom
klube FC Tatran Prešov, kde zotrval 2 roky, a následne po presťahovaní
sa do Zvolena pôsobí od svojich 11-tich rokov v klube MFK Zvolen.
Momentálne je hráčom mladšieho dorastu, kde s jeho talentom a
skúsenosťami ho tréner využíva na "hosťovanie" v staršom doraste.

31

Kristína Z.

Futbal je radosť

500,00 €

32

Lenka K.

Nádejný šprintér

500,00 €

Jakub hrá futbal už od 5 rokov, aktuálne za FK Slávia Staškov. Dosiahol
viaceré futbalové ocenenia v kategóriách Najlepší hráč a Najlepší
strelec. Zastáva post kapitána. Rád by sa v budúcnosti futbalu venoval
profesionálne. Financie z grantového programu Sľubné talenty 2020
použije na úhradu nákladov spojených so športovým oblečením, obuvi
a športových potrieb a tiež na úhradu nákladov spojených s futbalovým
kempom.
Matej je členom atletického oddielu AO TJ Slávia STU, ktorý navštevuje
už tretí rok. Má za sebou pár pekných umiestnení na bežeckých
pretekoch, napríklad víťazstvo na 1000m trati podujatia Vereda Run
2019. Tento rok sa mu podarilo ako jednému z desiatich detí na
Slovensku postúpiť na medzinárodné preteky Čokoládová tretra v
Ostrave v behu na 200 m. Grant mu pomôže zabezpečiť členské v
atletickom oddiele na celý rok.

P.č.

Podporená
fyzická
osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

33

Katarína J.

Tanec je môj život

500,00 €

34

Marta Č.

Reprezentačná
futbalistka
budúcnosti

410,00 €

35

Kristína Z.

Futbal - súčasť
môjho života

500,00 €

36

Monika H.

Wakeboarding

500,00 €

Anotácia k podporenému projektu
Nelka má 8 rokov a venuje sa tancu. Najviac ju oslovili latinsko-americké
tance, ktorým sa venuje 3 roky. Počas nich sa zúčastnila rôznych súťaží
na Slovensku, aj v zahraničí. Odniesla si z nich významné ocenenia,
ktoré ju stále ženú vpred. Finančná podpora rodine pomôže so
zabezpečením členských poplatkov, sústredení, súťaží, materiálnych
potrieb - úborov, kostýmov, čím sa zvýši možnosť dostať sa na kvalitné
tanečné školy.
Sárka sa venuje futbalu, v klube Partizán Bardejov pôsobí od svojich
ôsmych rokov. Vyniká dobrou hernou technikou a dobrou spoluprácou
počas zápasu. Je autorkou niekoľkých gólov, ale aj asistencie gólov,
ktoré prispeli k víťazstvu ich tímu a to nielen na domácej pôde, ale aj v
medzinárodnom turnaji. Cieľom projektu je zlepšenie techniky a
koordinácie v hre, k čomu dopomôžu nové tréningové pomôcky a
kvalitné športové vybavenie.
Lukáš je žiakom 7. triedy. Vždy sa učil na samé jednotky, ale jeho
srdcovou záležitosťou je futbal. Hráva ho od svojich 5 rokoch. Aktuálne
je hráčom FK Slávia Staškov. Získal veľa futbalových ocenení v
kategóriách Najlepší hráč a Najlepší strelec. Financie použije na úhradu
nákladov spojených so športovým oblečením, obuvi a športových
potrieb a taktiež na úhradu nákladov spojených s futbalovým kempom
a úhradu cestovného.
Emma sa venuje vodným športom, konkrétne wakeboardingu a
kiteboardingu. Je členkou bratislavského wakeboardingového klubu
Bratislava wake club - BWC. Každoročne sa zúčastňuje na mnohých
národných, ale aj medzinárodných súťažiach. V roku 2019 na
majstrovstvách Slovenska v kategórii dievčat do 15 rokov získala
striebornú medailu. V najvyššej ženskej kategórii - open Ladies skončila
na bronzovej priečke.

37

Drahomíra
A.

Vitamíny, proteíny

460,00 €

Alex sa venuje cyklistike v klube MŠK CK Žiar nad Hronom. Začínal s
horskou cyklistikou, neskôr prešiel na cestnú cyklistiku, kde sa preteká
v časovke jednotlivcov a družstiev. Zúčastnil aj preteku na dráhe
olympijský šprint družstiev, kde získal so svojím družstvom pekné 3.
miesto. Po letnej sezóne sa venuje cyklokrosu. Popri cyklistike sa venuje
ešte cezpolnému behu a v zime behu na bežkách.

38

Drahomíra
A.

Super doping
Kaufland

470,00 €

15-ročný Patrik získal podporu na kvalitnejšie oblečenie a športovú
výbavu pre skvalitnenie a zlepšenie jeho výkonu. Cyklistike sa venuje v
klube MŠK CK Žiar nad Hronom, kde pôsobí od roku 2014.

380,00 €

Nelka je členkou v detskom folklórnom súbore Kremienok. Má veľmi
prirodzený zmysel pre rytmus, tancuje s veľkým nasadením a radosťou.
Pôsobením v súbore by jej rodina rada zachovala tradíciu ľudového
tanca a spevu. V súbore môže využiť okrem tanca aj spev a neskôr aj
hru na klavír, ktorému sa tiež venuje už 5. rok v ZUŠ. Podpora smeruje
na zabezpečenie tréningov, nového kroja a oblečenia na tréningy.

500,00 €

Viktor má ešte len 6 rokov, venuje sa futbalu v ŠKF Sereď. Viktor je
šikovný obranca, ktorý trénuje dvakrát týždenne a zúčastňuje sa
futbalových turnajov, ktoré sa v tomto veku nehrávajú na výsledky, ale
pre radosť z futbalu. Podpora je určená na zaplatenie štvrťročných
poplatkov za tréningový proces, športové pomôcky, zdravotnú
starostlivosť a rehabilitáciu.

500,00 €

10- ročný Filip je športový typ, od malička nebol bez pohybu ani chvíľku.
Futbalu sa venuje 3. rok a aj napriek tomu, že začal neskôr ako niektorí
jeho spoluhráči, svojou dravosťou a talentom sa rýchlo prepracoval na
ich úroveň. Po intenzívnom trénovaní sa dostal na súpisku hráčov, ktorí
reprezentujú obec vo svojej kategórii.

39

40

41

Rastislav B.

Martin M.

Katarína J.

KREMIENOK

Budúca futbalová
hviezda

Futbalový sen

P.č.

Podporená
fyzická
osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
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Anotácia k podporenému projektu

42

Jana Š.

Filipová podoora

500,00 €

Filip má 13 rokov, momentálne pôsosobi v FK Čadca na brankárskom
poste. Bol viackrát vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja a
nominovaný do výberu Kysúc. K jeho rozvoju prispeje účať na
brankárskom kempe, ako aj športové vybavenie - nové brankárske
rukavice a kopačky.

43

Adrián F.

Nájedná fitneska

150,00 €

Timea je žiačkou tretieho ročníka základnej školy vo Zvolene, s fitnes
začala už v prvej triede základnej školy. Nádejnú fitnessku podporíme
tréningovým programom.

500,00 €

Ela tancuje v tanečnej skupine Bambula v Trenčíne od roku 2018.
Zúčastnili sa viacerých súťaží na Slovensku, kde získavali popredné
umiestnenia. V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach kvalifikovali
na Majstrovstvá Slovenska Showtime Dance 2019, kde v máji 2019
získali zlaté umiestnenie. Toto dievčatá posunulo na Majstrovstvá
Európy, ktoré sa konali koncom júna v maďarskom Balatonfürede.
Odniesli si titul Majsteriek Európy v kategórií Disco.

500,00 €

Dominik má 11 rokov a od 5 rokov sa venuje karate. Dnes už má 5. kyu
(oranžový opasok) a je zaradený do súťažného družstva v jeho klube
Tornado Team Nitra. Zúčastňuje sa na súťažiach slovenskej aj
medzinárodnej úrovne. Za posledný rok mal tieto úspechy: 2. miesto v
kata a 3. miesto v kumite na Spartak cup 2020, 3. miesto v kumite Grand
Prix Ostrava. Grant mu pomôže zabezpečiť športové oblečenie, ako aj
cestovné a organizačné výdavky spojené sú súťažami.

500,00 €

Lucia má 17 rokov a navštevuje Gymnázium v Šali. Už deviaty rok sa
venuje hádzanej, pôsobí v miestnom klube HK Slovan Duslo Šaľa.
Začiatkom roka 2019 uzatvorila s klubom zmluvu o príprave
talentovaného športovca. Momentálne je hráčkou v 1.
ligy v kategórií starších dorasteniek. Jej talent podporíme športovým
vybavením.

300,00 €

13-ročná Uliana sa venuje golfu. Rada by sa zúčastňovala turnajov v
golfe v svojej vekovej kategórii. Podporu z programu Sľubné talenty
využije na dodatočné individuálne tréningy, registráciu v klube a
registračné poplatky na turnajoch.

300,00 €

Kyrylo má talent na jazyky a veľmi rád varí. Študuje v Hotelovej
akademii Mikoviniho. Cieľom podpory je zlepšiť znalosti cudzích
jazykoch, absolvovať kulinárny kurz v zahraničí, aby sa mohol splniť
Kyrylov sen - stať sa profesionálnym kuchárom.

385,00 €

Dominika má 12 rokov, navštevuje ZUŠ už šiesty rok, chodí na hodiny
spevu a hru na husliach. Je šikovná a má veľmi dobrý sluch. Tohto roku
sa začala učiť hrať aj na druhý hudobný nástroj, keyboard. Navštevuje
folklorný súbor, kde taktiež spieva a tancuje ako solistka. Zúčastňuje sa
na súťažiach v speve ako slávik Slovenska, so súborom vystupuje nielen
doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

400,00 €

Nina sa už 4 roky venuje netradičnej aktivite - trénovaniu králikov králičí hop. Zúčastňuje sa na súťažiach po celom Slovensku. Podarilo sa
jej vyhrať aj pár medailí a pohárov. Na konte má 1. miesto v skoku do
diaľky (180cm), skok do výšky 2. miesto (75cm) na majstrovstvách
Slovenska. Financie budú použité na kúpu nových prekážok, ktoré sú
nevyhnutné na kvalitnejšie tréningy a umožnia Nine zorganizovať
vlastnú súťaž v jej obci.
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Petra L.

Pavel M.

Erika K.

Ganna B.

Ganna B.

Iveta G.

Júlia B.

Tanec v srdci III.

Karate

Hádzaná

Budúca golfistka

Sen kuchára

Spievam, hrám,
tancujem...

Králičí hop

P.č.
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Podporená
fyzická
osoba

Jozef K.

Alena B.

Alena B.

Radoslav J.

Erika S.

Marek K.

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Svet očami Simonky
II.

Dobrý plavec

Lámať svoje osobné
rekordy

Európa volá

Podpora talentu
Pole dance

Futbalový talent

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

300,00 €

Simonka je veľmi umelecky založená. Od svojich 3 rokov navštevuje
Súkromnú základnú umeleckú školu, kde sa venuje výtvarnému
umeniu. Umenie je jej najväčšou záľubou a ZUŠ navštevuje s radosťou.
Podarilo sa jej dosiahnuť aj úspech na národnej, či medzinárodnej
úrovni. Finančný príspevok pomôže zabezpečiť náklady na školné, ako
aj materiálne výdavky na výtvarné, umelecké potreby.

500,00 €

Maroš sa venuje plávaniu v plaveckom klube XBS Swimming. V skupine
vyniká po technickej aj rýchlostnej stránke. Jeho najsilnejšia disciplína
sú prsia a znak. Finančné prostriedky budú použité na financovanie
tréningov v plaveckom klube, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa
rozvíjala a zlepšovala jeho športovú činnosť.

500,00 €

Dominika vyniká v rýchlostnom plávaní na krátke trate, obzvlášť v
disciplíne znak. Pôsobí v plaveckom klube XBS Swimming. V minulom
roku sa jej podarilo kvalifikovať sa na majstrovská Slovenska. Príspevok
z programu bude zameraný na financovanie tréningov 6x týždenne a na
plavecké športové potreby (závodné okuliare, závodné plavky).

500,00 €

Magdaléna sa venuje štyri roky olympijskej lukostreľbe, v kategórii
mladších žiačok bola vicemajsterka Slovenska a víťazka Slovenského
pohára a v roku 2018 bola prvá v rebríčku v danej kategórii. Na základe
výsledkov bola zaradená do Centra talentovanej mládeže SLZ. Od roku
2019 je v kategórii starších žiačok, kde pokračuje v dobrých výkonoch,
umiestnila sa na niekoľkých prvých, druhých aj tretích miestach.

230,00 €

Viktória má 11 rokov a zaujíma sa o viaceré oblasti umenia - hru na
klavír, tanec. Posledný rok sa venuje tancu Pole dance. Hlavným cieľom
podpory je obstarať jej zariadenie, na ktorom by mohla trénovať aj
doma a zabezpečiť jej adekvátne oblečenie, ktoré by jej uľahčilo
trénovanie.

500,00 €

Nicolas bude mať vo februári 9 rokov a od svojich 5 rokov chodí do
futbalovej školy Mareka Hamšíka FK JUPIE. Je útočník a rád dáva góly.
Často chodí s rodinou na turnaje, kde býva najlepším strelcom svojho
mužstva a kde ako tím už nazbierali veľa medailí od brondzovej až po
zlatej. Jeho rozvoj podporíme zaplatením poplatkov v Hamšíkovej škole,
cestovnými nákladmi na turnaje, nákupom športových potrieb a
zaplatením futbalového letného tábora v JUPIE.

B 2. Nadačný fond Kaufland, Grantová výzva „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“
Deti a mládež majú dnes dostatok možností trávenia voľného času, zväčša pri organizovaných
krúžkoch, ktoré ponúkajú školy, ZUŠ-ky, centrá voľného času, športové kluby a podobne. Tieto aktivity
však nie sú pre každého. Prekážkou môžu byť financie, ale aj to, že organizované aktivity neoslovujú
všetky deti a mladých ľudí. Alternatívou sú miesta, kde môžu tráviť čas tak, ako chcú a zároveň mať
možnosť porozprávať sa o tom, čo ich práve zaujíma či trápi.
Nadačný fond Kaufland sa rozhodol reagovať na túto situáciu a pomôcť k jej riešeniu formou podpory
mimovládnych organizácií poskytujúcich nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu
neorganizovaných detí a mládeže. Organizácie pracujúce formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci
a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.
Pre prvý ročník grantového programu bola vyčlenená suma 30 000 €.

Počet predložených projektov: 34
Počet podporených projektov: 12
Vyčlenená suma: 30 000 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Jana Strižová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n.o.
Marína Bartoňová, Kaspian
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

1

Spokojnosťcentrum
sociálnych
služieb, n. o.

Pre zmysel lepšieho
života našich detí

2 980,00 €

2

Familiaris, o.z.

Počítačové vzdelanie

3 000,00 €

3

Ulita o.z.

Ulita znamená
bezpečie aj priestor pre
rozvoj

2 960,00 €

4

IPčko

Dajme mladým priestor
- KONTAKT KLUB
Bratislava

3 000,00 €

5

Človek v
ohrození n.o.

Kvalitnejšie služby
Človeka v ohrození

2 830,00 €

Anotácia k podporenému projektu
Na sídlisku na Ciglianskej ceste v meste Prievidza je vysoké percento
nezamestnanosti. Žije tu väčšia časť občanov, ktorí pravidelne páchajú trestnú
činnosť. Krádeže, bitky, výtržnosti, distribúciu a výrobu omamných látok, z
ktorých potom pramení ich antisociálne správanie. Projekt sa zameriava na deti
a mládež, ktorým chcú realizátori ukázať nové spôsoby trávenia voľného času,
rozdielne od tých, na ktoré boli zvyknutí doteraz. Z dlhoročných skúseností
vyplynulo, že prevencia u tejto skupiny obyvateľov musí začať v čo najnižšom
veku. Obsahom projektu budú aktivity formou hravej edukácie na témy alkohol,
drogy a ich dopad a účinky na ich zdravie. Šikanovanie, kyberšikana, rozdiely
medzi pohlaviami, riešenie problémov, efektívna komunikácia, efektívne a
zmysluplné trávenie volného času a pod. Ďalšou časťou budú odborné besedy,
streetwork - práca s maloletými a mladistvými priamo v teréne, v prirodzenom
prostredí. Nebudú chýbať ani športové a pohybové aktivity.
Cieľovou skupina projektu sú deti vo veku od 6 až do 20 rokov, ktoré majú zlý
prospech v škole, sú neprijatí v rovesníckej skupine a tiež sú zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Otváracie hodiny komunitného centra v Svite sú od
7:30 do 16:00 hod. Náplňou centra je záujmová činnosť, príprava na školskú
dochádzku, vzdelávanie a tiež preventívne aktivity. Deti, ktoré chodia do
Komunitného centra sú z rodín, ktoré nemajú finančné prostriedky na základné
veci. Túžia po práci s počítačom. Chcú sa naučiť základné počítačové zručnosti,
ktoré sú pre nás samozrejmosť. Jednoducho správne zapnúť a vypnúť počítač.
Naučiť sa napísať jednoduchý list. Týmito základnými zručnosťami vedia pomôcť
celej svojej rodine, používať e-mail, internet, písať žiadosti, hľadať prácu, zistiť
autobus, vlak.
Hlavnou činnosťou organizácie Ulita je realizácia programu Komunitné centrum
Kopčany, ktorý funguje od februára 2004. Program funguje na nízkoprahových
princípoch a ponúka poradenské, preventívne, voľnočasové a vzdelávacie
aktivity. Jeho cieľom je rozvíjať životné zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb
pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. Postupne
sa služby Ulity rozšírili aj o poskytovanie poradenských služieb pre dospelých.
Cieľom tohto projektu je vyškoliť pracovný tím Ulity v témach, ktoré uľahčia
zvládanie rôznych situácii v práci s ohrozenými deťmi a mládežou - získanie
nových vedomostí, zručností a kompetencii - a následne tým aj poskytovať
kvalitnejšie služby pre deti, mladých ľudí aj dospelých na sídlisku Kopčany.
Pridanou hodnotou projektu má byť aj posilnenie väzieb v pracovnom tíme,
zlepšenie spôsobu komunikácie a reagovania v záťažových situáciách.
Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových životných
situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Pri
plnení tohto cieľa využívajú prepájanie najnovších psychologických poznatkov s
modernými technológiami, ktorými eliminujú existujúce nedostatky na národnej
úrovni v poradenskom systéme a v poskytovaní psychologických služieb.
Prostredníctvom projektu vytvoria kontaktný klub pre neorganizovanú mládež,
ktorá z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo nechce tráviť voľný čas
organizovanie (krúžky a pod.) a zároveň potrebuje priestor na sebarealizáciu.
KONTAKT KLUB Bratislava je odpoveď na aktuálnu potrebu diskrétnej a
nestigmatizujúcej psychosociálnej pomoci pre mladých ľudí so zameraním na
normalizáciu vyhľadávania odbornej pomoci.
Organizácia Človek v ohrození realizuje od začiatku svojej činnosti na Slovensku
terénne sociálne a komunitné služby v obciach s vylúčenými rómskymi
lokalitami. V súčasnosti na dennej baze pôsobia v štyroch lokalitách v
Prešovskom kraji - Roškovce, Petrovany, Sveržov, Kojatice a v Bratislavskom kraji
v Plaveckom štvrtku. Jednou z ťažiskových služieb komunitných centier je
nízkoprahový program pre deti a mládež, ktorý je od apríla 2010 registrovaný na
Prešovskom samosprávnom kraji ako sociálna služba. V rámci projektu by chceli
podporiť odborné zručnosti a schopnosti pracovníkov jednotlivých centier v
kvalitnejšom poskytovaní služieb pre deti a mládež formou dlhodobého
intenzívneho vzdelávania. Všetci 15 zamestnanci prejdú tréningom v práci so
skupinou a práce s rôznymi typmi správania sa klientov. Vďaka tomu sa zlepší
kvalita poskytovaných služieb, čo v konečnom dôsledku ovplyvní výsledky ich
dlhodobej práce vo vylúčených komunitách.
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Združenie
mladých
Rómov

Preventívne a
nízkoprahové aktivity v
chudobných
osídleniach Horehronia

2 950,00 €
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Združenie
STORM Program
CIRKUS

Vzdelávaním k
dokonalosti

3 000,00 €

8

Šanca pre
Dražice, o.z.

Komunitné centrum
Dražice ožíva

1 280,00 €

9

Detský fond
Slovenskej
republiky

Krúžky pre deti a
mládež v Pentagone

3 000,00 €
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Občianske
združenie Klub
rómskych
aktivistov na
SR

Meníme sa

1 000,00 €

Obec Valaská a jej okolie patrí medzi oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti.
V rámci nízkoprahových aktivít komunitného centra a terénnej sociálnej služby
formou vyhľadávacej činnosti pracuje Zrduženie mladých Rómov s deťmi a
mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde v rámci rodiny zlyhávajú
základné rodičovské zručnosti. Absencia osobných cieľov bez pozitívnych vzorov
a odpozorované rodičovské vzory správania, pasívne trávený voľný čas,
nedostatočné uspokojenie základných ľudských potrieb, má za následok dedičnú
chudobu. Väčšina z nich je bez reálnych možností na zlepšenie životnej situácie.
Cieľom projektu je posilniť - rozšíriť akcieschopnosť doteraz poskytovaných
sociálnych služieb. Obsahom budú kreatívne hry, logické hry, rozprávkové hry,
počítačové a športové hry, kultúrne aktivity, návštevy okolitých prírodných a
kultúrnych pamiatok, ako aj vzdelávacie aktivity s lektormi.
Združenie STORM vzniklo v roku 2002 ako reakcia na stále rastúci výskyt
sociálno-patologických javov v meste Nitra a okolitých mestách. V roku 2007
vznikol aj nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS. V programe CIRKUS
sa venujú sídliskovej mládeži, ktorá sa svojím "pouličným" životným štýlom
dostáva častokrát do hraničných situácií. Prevádzkujú klubovňu, ktorá poskytuje
bezpečný a otvorený priestor pre klientov. Projekt má za cieľ zvýšiť odbornú
pripravenosť pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových programov na
Slovensku. Organizácie, ktoré sú súčasťou Asociácie nízkoprahových programov,
sa vzdelávajú po vlastnej línii. Práve na to sa snaží tento projekt reagovať. Pôjde
o pilotný projekt, vďaka ktorému získajú účastníci dôležité dáta a pomôžu
nadobudnúť/aktualizovať si informácie z odborných oblastí viažúcich sa na prácu
nízkoprahových programov. Svet mladých sa neustále mení, a tak sa menia aj ich
aktuálne potreby. Na to, aby sme boli schopní držať krok s mladými, si
potrebujeme informácie aktualizovať. Jedna z ciest je absolvovať vzdelávania
pod záštitou odborníkov.
Občianske združenie Šanca pre Dražice zriadilo v roku 2016 dve komunitné
centrá - v Dražiciach a Vrbovciach. Komunitné centrá sú otvorené širokej
verejnosti a komunite denne od 8.00 do 16.00 hod. V obci žije 260 obyvateľov, z
nich polovicu tvorí rómska komunita. Rómska mládež nemá žiadne ciele, mládež
dosahuje slabé školské výsledky. V obci nemajú okrem obchodu a Komunitného
centra žiadne iné inštitúcie. Zámerom projektu je naučiť deti samostatnosti,
zvýšiť ich sebavedomie, zlepšiť ich finančnú gramotnosť, získať vzťah k prírode
a k domácim prácam, získanie sociálnych zručností. Hlavný zámer: Umožniť
deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia účasťou na aktivitách projektu
získať vedomosti, zvýšiť ich sebavedomie, naučiť ich očakávať viac od života,
motivovať ich aktívnej účasti na spoločenskom dianí v obci naučiť ich, aby sa
nebáli presadzovať svoje nápady.
Nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny - MIXKLUB je dlhoročnou
aktivitou Detského fondu SR. Mixklub sídli v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa,
v obytnom dome, tzv. Pentagone, ktorý je označovaný ako mestské geto.
Občianske združenie pôsobí v tejto lokalite nepretržite od roku 1998. Účelom
projektu Mixklub - nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny je
poskytovať bezpečný, otvorený a podnetný priestor pre deti, mladých ľudí a
rodiny. V projekte sa chcú zamerať na tvorivé aktivity, ktoré deti a mládež z
komunity Pentagonu nemajú bežne vo svojom okolí dostupné a ponúknuť im
zaujímavú alternatívu trávenia voľného času v prostredí Pentagonu. Hlavným
zámerom je podporiť ich aktuálny záujem o rozvíjanie schopností ako technická
gramotnosť, pohybová zdatnosť, tvorivosť a pod. Realizátori projektu veria, že
zmysluplné trávenie času detí a mládeže v Pentagone má aj širší,
verejnoprospešný charakter.
Rómske deti a mládež v meste Hnúšťa pochádzajú z biednych a málo podnetných
rodín, zo zlých sociálnych a hygienických podmienok. Majú preto zložitejšiu cestu
na základných školách, ako aj začlenenie sa do kolektívov a účasti na
mimoškolskej činnosti. Z týchto dôvovov svoj voľný čas trávia potulovaním sa,
uchyľujú sa ku sociálno patologickým javom - alkohol, drogy, fajčenie, menšia
kriminalita, čo z nich vytvára neperspektívnu mládež. Realizátori projektu chcú
vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času v rámci inovatívnych
krúžkov, ktoré by odrážali potreby mladých a toho, čo majú oni radi. Náplňou
projektu budú besedy, prednášky, tvorivé dielne na rôzne témy, exkurzie,
psychologické a kariérne poradenstvo, ako aj športové aktivity.
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Miestne
združenie
YMCA Nesvady

Máš šancu, resetni sa!

1 000,00 €

12

KreDO

V Domčekove máš
miesto aj ty!

3 000,00 €

Miestne združenie YMCA v Nesvadoch bolo založené v roku 1996 a v súčasnosti
patrí medzi najväčšie miestne združenia na Slovensku. Od roku 2005 vedie
nízkoprahové zariadenie – klub Reset - klub bez obmedzenia veku, bez
viazaného programu a času – voľný klub s možnosťou prístupu na PC, s
možnosťou počúvať hudbu, prečítať si knihu, dať si čaj, kávu, zahrať si
spoločenskú hru, len tak si oddýchnuť, porozprávať sa. Je určený mladým ľuďom
vo veku od 13 rokov, stredoškolákom, všetkým „násťročným“ a aj trochu starším.
Realizáciou projektu chcú dosiahnuť kvalitatívny posun v poskytovaní
nízkoprahovovej služby pre deti a mládež prostredníctvom zabezpečenia nových
hier, čím rozšíria svoju ponuku činností. Súčasťou projektu bude aj školenie
dobrovoľníkov v oblasti komunikácie, psychológie, dobrovoľníci budú mať
následne možnosť uplatniť získané vedomosti v praxi - tým že budú zapojení do
organizovania a realizácie aktivít nízkoprahového klubu.
OZ KreDO je od roku 2017 registrované ako poskytovateľ Nízkoprahovej
sociálnej
služby
pre
deti
a
rodinu.
V rámci nízkoprahových programov realizujú kreatívne dielne, zdravotné
cvičenIa, rôzne klubovne, kde si môžu prísť deti a mládež zahrať hry,
doučovanie... Projekt je zameraný na voľnočasové, vzdelávacie a poradenské
aktivity pre deti a mládež vo veku 6 až 20 rokov. Problém, ktorý chce projekt
riešiť je, že deti týchto rodín častokrát nevedia, ako tráviť zmysluplne čas, sú
neorganizované. Nevedia sa zapojiť do miestnej komunity ich rovesníkov.
Prostredníctvom vonkajších športových aktivít, nových pomôcok na doučovanie,
spoločenskými hrami chcú aktéri osloviť všetky deti a mládež obce, ktoré budú
môcť využívať bezplatne tieto služby počas celého týždňa.

