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1 036 Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Chceme sa rozvíjať, napredovať, chceme byť lepší, silnejší a odvážnejší. Nezáleží či sme zdraví, akú máme národnosť alebo máme hendikep. Šport nás všetkých spája 

posilňuje a dáva nám pocit istoty, odvahy a spolupatričnosti. Zato sa oplatí bojovať, za svoj malý priestor na zemi. Za priestor kde môžeme spoločne zdieľať svoje zážitky, 

pocity a napredovať v športových výkonoch tak aby sme boli konkurencie schopný doma aj v zahraničí. Máme pred sebou veľkú výzvu, vytvorenie nových kvalitných 

priestorov a materiálnych podmienok pre klub, ktorý pôsobí v Košiciach už viac ako 28 rokov pod vedením kvalifikovaných športových odborníkov. Už teraz máme približne 

170 členov a našim cieľom je naďalej rozvíjať našu  športovú rodinu, umožniť tak deťom športovať viac, častejšie a kvalitnejšie. Umožniť aj našim hendikepovaným 

športovcom, s ktorými pracujeme od roku 2018 adekvátne prostredie na ich rozvoj a odbúravanie bariér či už priestorových alebo osobných. 

69 0,00 neodporúčaná žiadosť

2 038 SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.

Zámerom je poskytovanie sociálneho poradenstva, psychologických terapií a voľnočasových aktivít klientov vo VAS centre ambulantne aj terénnou formou. Prínosom je 

zmiernenie sociálneho vylúčenia a sociálnej izolácie sociálne znevýhodnených klientov, najmä seniorov, ktorým klesla životná úroveň v dôsledku pandémie COVID a 

ekonomickej krízy spojenej s vojnou.
67,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

3 007 Slovenská rada rodičovských združení

Vzdelávaním v oblasti znalostí práce s počítačom, zdokonaľovaním počítačových zručností znevýhodnených skupín a utečencov z Ukrajiny na území SR, orientáciou na 

štátnych a verejnoprávnych inštitúciách sa zvýši celková gramotnosť a konkurencie schopnosť na trhu práce znevýhodnených skupín. Prispeje sa tak k zvýšeniu 

zamestnanosti a zároveň k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov.
67,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

4 064 Hokejová akadémia Slávia Prešov

Účelom projektu je umožniť deťom z materských škôl, v ktorých sa nachádzajú aj deti zo sociálne slabších rodín a Ukrajiny, naučiť sa základy korčuľovania a základné 

pohybové zručnosti vhodné pre ich ďalší rozvoj nielen v zimných športoch. Pridanou hodnotou projektu je aj integrácia detí z Ukrajiny medzi slovenské deti a sprístupnenie 

korčuľovania pre širší okruh subjektov, napriek zvyšujúcim sa cenám energií, pohonných hmôt etc,. Hlavným cieľom projektu je teda nielen integrácia ukrajinských detí a detí 

zo sociálne slabých rodín, ale aj zvýšenie ich telesnej zdatnosti s perspektívou zvýšenia členskej základne v kluboch, ktoré vykonávajú ľadové športy ako sú ľadový hokej, 

krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie a podobne. Náš projekt naučí deti základom korčuľovania a dá im možnosť sa neskôr realizovať v niektorom z ľadových športov. 

Rodičov odbremeníme od akýchkoľvek drahých poplatkov a ušetrime im čas, ktorý kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú. Umožnime deťom v tejto ťažkej dobe aby v sebe 

objavili vzťah k ľadovým  športom . Materské školy v okrese sú momentálne navštevovane aj ukrajinskými deťmi ktoré sa potrebujú na Slovensku integrovať medzi 

rovesníkov. Náš projekt dokáže pomôcť aj tejto znevýhodnenej skupine a tak isto aj sociálne slabším rodinám.

66 0,00 neodporúčaná žiadosť

5 026 Futbalový klub Košická Nová Ves

Našim cieľom je prostredníctvom praktických ukážok tréningov na školách a materských školách (okres Košice III.) a prednáškach o dôležitosti telesnej výchovy a prinavrátiť 

deťom športové aktivity, vyvolať v nich záujem o mimoškolskú športovú činnosť. Vedľajším aspektom je aj socializácia detí v skupinách a vytváranie priateľstiev, ktoré 

formujú charakter jednotlivcov do budúcna.
56,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

6 047 Humanitarian n.o.
Účelom nášho projektu je poskytovanie a realizácia terénnych a ambulantných služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny pre 

uchádzačov o zamestnanie zamestnanie, jednotlivcov a domácnosti ohrozené sociálnym vylúčením a znevýhodnené komunity žijúce v okrese Stará Ľubovňa. Ľudia v našom 

okrese sú veľmi ohrození súčasnou situáciou  spočívajúcej v narastajúcej inflácii, hroziacej energetickej krízy ako aj raketovým rastom životných nákladov.

55 0,00 neodporúčaná žiadosť

7 010 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.

Projekt vytvára podmienky pre rozvoj športu v meste Košice. Vedieme deti cestou k športu, ktorou ich chránime pred nástrahami tejto doby. Projekt ukázal svoju potrebnosť 

v snahe propagovať šport medzi mládežou, usmerňuje rozvoj záujmov a zlepšuje kondíciu mládeže, vytvára podmienky na plnohodnotné trávenie voľného času, podporuje 

koncentráciu.
52,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

8 018 THE RACE

Účelom projektu je vytvoriť spoločne so športovými klubmi oprávnených regiónov, organizovanie spoločných tréningových táborov a zdieľanie skúseností. Veľmi dôležitým 

zámerom projektu je podpora športových klubov, ktoré kvôli situácií spojenej s koronavírusom a zdražovaním kvôli vojne na Ukrajine zápasia s finančnými ťažkosťami, čo 

výrazne ohradzuje ich možnosti zúčastniť sa tréningových táborov. Výhodou koncepcie je, že sa do nej môže zapojiť akýkoľvek športový klub, nakoľko crossfit a OCR tréningy 

môžu byť súčasťou prípravy v každom športe.

51,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

9 030 ŠK Mlynica
Projekt je zameraný na rozvoj telesnej kultúry, budovanie kladného vzťahu k športu a turistike. Prostredníctvom adekvátne zvolených aktivít na základe zásady primeranosti 

znížiť sociálno- kultúrne rozdiely medzi obyvateľmi obce. Zabezpečiť inklúziu pri aktivitách pre zdravotne znevýhodnených, MRK a zároveň pre občanov Ukrajiny, ktorí v 

dôsledku konfliktu našli útočisko v našej krajine. Výsledkom po realizácii projektu bude začlenenie a podpora znevýhodnených detí.

40 0,00 neodporúčaná žiadosť

10 022 LADONHORA o.z.

Projekt je zameraný na školenie, zvyšovanie povedomosti, inklúziu a obnovu sociálnych návykov a väzieb. Prínosom je sociálna inklúzia znevyhodnených a margelizovaných 

skupín do  pracovného procesu. Výsledkom projektu bude podpora rovnosti a zníženie rozdielov na trhu 

práce.
33,5 0,00 neodporúčaná žiadosť

11 027 Pomáhame, o.z

Účelom projektu je zlepšenie psychického aj fyzického zdravia obyvateľov regiónu, konkrétne detí a mládeže s hendikepom ale aj seniorov. Naše združenie im celoročne 

finančne pomáha nakúpiť materiálne veci ale naším cieľom je poskytnúť im pomoc aj v iných oblastiach. Ako znovu sa začlenenie do spoločnosti, podpora získavania 

pracovných zručnosti, zvyšovanie sebavedomia formou vzdelávania a realizácie rôznych spoločných komunitných aktivít, liečba post-covidových syndrómov. Umožniť 

bezplatný prístup k novým inovatívnym podporným rehabilitačno-liečebným postupom, ktoré by si sami nemohli finančne dovoliť.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

12 016 Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú rizikovou skupinou, ktorej vo všeobecnosti hrozí sociálne vylúčenie v dôsledku zníženej uplatniteľnosti na trhu práce.  

Pandémia COVID-19 prehĺbila riziko sociálneho vylúčenia tým, že rodičia detí so ZZ v ranom veku (0-7) dostali od odborníkov naprieč rezortmi zdravotníctva, školstva a soc. 

vecí omnoho menšiu mieru podpory vo vzťahu k ich návratu na trh práce. Cieľom projektu je konkrétnymi aktivitami zmierniť aktuálne riziko sociálneho vylúčenia a podporiť 

rovnosť príležitostí pred ďalšou prípadnou vlnou pandémie.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

13 012 Lesom Svetom, n.o.

Účelom projektu je priniesť jeho účastníkom možnosť inovatívneho vzdelávania spojeného s rozvojom pohybobvej kultúry v prírodnom prostredí a s cieľom predchádzať 

sociálnemu vylúčeniu a zmierňovať jeho následky. Prínos projekttu spočíva u detských účastníkov: v rozvoji ich pohybovej kulúry, v zlepšení ich fyzického a psychického 

zdravia, vo zvýšení úrovne ich vzdelanosti, v lepšom sebapoznaní, v lepšom budovaní medziľudských vzťahov.  Prínos projekttu spočíva aj v prevencii pred rôznymi 

nežiaducimi sociálnymi javmi, ako napríklad šikanou. Projekt myslí aj na dospelých účastníkov, pre ktorých môže byť prínosom získanie nových pohľadov pri výchove dieťaťa, 

pri zvládaní náročných životných situácií. Projekt podporuje rozvoj vzdelanosti , čo je jeden z kľúčových aspektov aj pri rozvoji regiónov a zvyšovaní ich 

konkurencieschopnosti. Projekt umožňuje zvýšiť zamestnanosť a tým aj životnú úroveň jeho obyvateľov.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

14 067 Slobodná kultúra o.z.
Prečo KVÍZOVAŤ ?  Hravá a nenásilná forma socializácie, istá forma overovanie vedomostí  a zdokonaľovanie sa hravou a edukatívnou formou v oblasti všeobecných znalostí. 

Zvyšovanie  gramotnosti a všeobecné vedomosti, vytvárať nové priateľstvá a tým účastníkov socializovať. 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

15 023 ABCedu pre vzdelanie

Praktická implementácia princípov uvedených v Národnom štandarde finančnej gramotnosti, verzia 1.2. (ďalej len NŠFG) pre žiakov a pedagógov II. stupňa ZŠ a 8-roč. 

gymnázií. Hlavným účelom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Finančne gramotní mladí ľudia urobia v budúcnosti lepšie rozhodnutia na pracovnom 

trhu, budú rozumieť bankovým produktom a budú vedieť vybrať najlepšiu ponuku. Títo ľudia pravdepodobnejšie využijú investičné možnosti za účelom zhodnotenia svojich 

peňazí a tým že budú lepšie vzdelaní v oblasti osobných financií budú vedieť jednoduchšie začať podnikať. Všetky z týchto krokov povedú k rozvoju regiónov.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

16 001 Športový strelecký klub Gemerská Poloma, o.z. Vytvorenie športových a voľnočasových aktivít pre aktívnych športovcov, juniorov a seniorov a zároveň motivovať a pritiahnuť k športu aj pasívnych ľudí - vzbudiť záujem o 

šport. Rozvoj športu v regióne, spolupráca s inými športovými klubmi. Založenie tradície medziregionálnych športových súťaží, propagácia a popularizácia uvedených aktivít.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť
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Zoznam neodporúčaných žiadostí k výzve č. 13036/2022/OSMRR na predchádzanie sociálneho vylúčenia

17 002 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice - mesto

Účelom projektu je predchádzanie  sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov – psychologickou podporou a posilnením sociálneho poradenstva pre: 

1. rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnych služieb (PSS) v ambulantnej forme domova sociálnych služieb pre deti a mladých dospelých ( AF DSS) v dôsledku sociálnej 

izolácie; 2. PSS v špecializovanom sociálnom poradenstve (ŠSP) v dôsledku sociálnej izolácie, zdravotných problémov a strachu z vojnového konfliktu na Ukrajine; 3. 

odídencov z Ukrajiny a ich rodinných príslušníkom – zmierňovať sociálnu izoláciu, strach z budúcnosti podpora rovnosti príležitosti na trhu práce posilnením odborného tímu 

ŠSP – prijať do pracovného pomeru: 1. psychológa / psychologičku; 2. sociálneho pracovníka/-čku;  3. asistenta /-tku sociálnej práce; podpora znevýhodnených komunít, a 

to: 1. rodinní príslušníci PSS  v AF DSS; 2. občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej situácii; 3. 

odídenci z Ukrajiny a ich rodinní príslušníci. Prínosom projektu je psychologická a sociálna pomoc všetkým uvedeným skupinám obyvateľov -  každému na mieru podľa jeho 

potrieb.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

18 003 Nové svetlo.o.z.

Hlavný účel projektu sa skladá z 3 hlavných aktivít: 1, Prevencia sociálno-patologických javov v školách. 2, Príprava mladých lídrov. 3, Komplexné vzdelávanie a práca s celými 

rómskymi rodinami. Výsledkom predkladaného projektu je podporiť osobnostný rozvoj dieťaťa aj rodiča z MRK vhodnými vzdelávacími a osvetových aktivitami a prispieť tak 

k úspešnej integrácii MRK do majoritnej spoločnosti ako aj získané rozšírené vedomosti a zručnosti stimulovali príslušníkov z MRK k využívaniu príležitostí na ovplyvnenie 

svojej životnej úrovne a ich angažovanosť aj na veciach verejných.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

19 004 Opre Roma Slovensko 

Účelom projektu je aby sme v regióne vyškolili mladých šikovných ludí, aby  sme zriadili takzvané Rómske Info Centrá, kde už vyškolení mladý ludia mohli pomocť svojej 

kmunite a to hlavne v oblastiach : Sociálne poradenstvo, pri strate zamestnania, uplatniť sa na trhu práce, aktívne občianstvo a podobne . Tieto aktivity môžu zvyšovať 

životnú úroveń, zvýšiť počet zamestnaných. 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

20 005 Zábavné momenty

Realizácia projektu zníži hrozbu spoločenského vylúčenia tejto menšiny v obci Vojčice a zlepši ich prístup k informáciám. Cieľom projektu je aj zlepšenie prístupu k 

informáciám a zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity v obci Vojčice. Projekt prispeje k lepšiemu začleneniu zraniteľnej skupiny do spoločnosti, k celkovej lepšej 

orientácii v profesijnom živote a k zníženiu hrozby ich spoločenského vylúčenia a odstráneniu menšinového napätia. Projekt prispeje k motivácií týchto osôb k získaniu 

nových vedomostí.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

21 006 DORKA, n.o.

Účelom projektu je zmierňovanie sociálneho vylúčenia a negatívnych dôsledkov pre prijímateľov sociálnych služieb v útulku a domove na polceste. Tento projekt má dve 

roviny. V tej prvej je nevyhnutné vzdelávať zamestnancov pri práci s našimi prijímateľmi, aby z dlhodobého hľadiska mohli účelne, kvalitne a profesionálne pomáhať 

prijímateľom pri zmierňovaní a odstraňovaní sociálneho vylúčenia, ale aj pri cielenej a efektívnej práci, kedy nebude prijímateľ v budúcnosti potrebovať sociálnu službu, teda 

vedenie prijímateľov k svojpomoci. V druhej rovine sa zacielime na konkrétnu prácu s prijímateľom a teda v spolupráci s odborníkom koučom odstraňovať bariéru pri 

hľadaní zamestnania a vytrvaní prijímateľov v zamestnaní dlhodobo. Tiež sa chceme zamerať na získanie zručností a informácii o správnom stravovaní, ktoré je naviazané aj 

na pracovný život. Naši prijímatelia často vykonávajú fyzicky náročnú prácu, ale práve pre nesprávny spôsob stravovania, nie sú schopní v nej dlhodobo zotrvať, prípadne sa 

cítia zle, nemajú dostatok energie pre vlastnú aktivizáciu. Našim cieľom je naučiť ich ako plánovať svoje stravovanie aj s nízkym rozpočtom. V tejto rovine máme tiež 

plánované voľnočasové aktivity a výlety, ktoré slúžia na uvoľnenie z nepriaznivej životnej situácie a stresu v ktorom sa aktuálne nachádzajú, keďže ide o ľudí bez 

zabezpečeného trvalého bývania. To im môže napomôcť, aby sa u nich čiastočne uvoľnilo napätie a nepriaznivý psychický stav.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

22 009 Dôstojný život všetkým, n. o.

Účelom projektu je zvýšiť zamestnanosť zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny, prostredníctvom kurzu slovenského jazyka. Viaceré nemocnice na Slovensku trpia 

nedostatkom pracovníkov a projektom chceme pokryť potrebu nemocníc a taktiež pomôcť zamestnať najmä lekárov a zdravotné sestry, pre ktorých je prekážkou najmä 

jazyková bariéra.									
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

23 011 Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde

Podpora zdravého životného štýlu mládeže zo sociálne vylúčených komunít pomocou športu, ktorý vedie k upevneniu zdravia, zlepšeniu fyzickej kondície, psychickej pohody 

a vôľových vlastností jednotlivcov. Pomocou inkluzívnych programov fitness a vzpierania motivovať mládež k fyzickej aktivite, súťaženiu a tým zlepšiť ich sociálny status 

nielen vo svojej komunite ale aj v majoritnej časti spoločnosti.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

24 014 OpenSociety, o.z.
Vzhľadom na vysoký výskyt psychických problémov mladých ľudí, je potrebná intervencia a teda predchádzanie budúcich problémov. Výsledkom projektu sú deti, ktoré 

vedia pracovať so svojimi problémami a tak sa vedia sústrediť na štúdium a neskôr byť platnou konkurenciou na trhu práce.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

25 017 CoWorking Banská Bystrica

Účelom projektu je reagovať na aktuálnu situáciu na trhu práce, kedy sa najmä ženy vo vyššom veku a s vyšším dosiahnutým vzdelaním potýkajú s problémami pri hľadaní 

práce a to z dôsledku neflexibilného pracovného času, nedostatočného finančného ohodnotenia či nedostatku pracovných príležitostí, ktoré by zodpovedali ich vzdelaniu a 

skúsenostiam. Posilnením podnikateľských zručností prostredníctvom moderných vzdelávacích metód dodáme znevýhodneným ženám vnútornú sebadôveru presadiť sa v 

konkurencieschopom podnikaní a zároveň prispejeme k miestnemu komunitnému rozvoju udržateľným spôsobom.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

26 020 Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

Cieľ: predchádzanie soc. vylúčenia vrátane zmierňovania jeho negatívnych dôsledkov, rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky a odstraňovanie negatívnych dopadov 

konfliktu na Ukrajine. Prínos projektu: min. na úrovni okresu Sabinov. Očakávaný počet účastníkov = 1 000. Počet odídencov v okrese Sabinov = 117 (budú pozvaní na 

aktivitu). 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

27 024 Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o.

Výsledkom projektu je eliminácia chudoby cez podporu v núdzi a vhodným plánovaním rodičovstva. Realizácia cez poradenstvo a konkrétnu pomoc v bežných a krízových 

situáciách jednotlivca a členov rodín so zameraním sa najmä na sociálne vylúčené a diskriminované osoby a na marginalizované rómske komunity. Hlavne v okresoch 

okresoch Krupina, Banská Štiavnica sa nachádza viacero znevýhodnených občanov so slabým prístupom k informáciám. Hlavne mladí ľudia sa stretávajú s dezinformáciami, 

ktoré negatívne ovplyvňujú ich životy. Rozmáha sa u neplnoletých dievčat predčasné materstvo a s tým spojené aj to, že tieto dievčatá sa po ZŠ ďalej nevzdelávajú, čo 

ovplyvňuje ich ďalšie postavenie na trhu práce. S tým súvisí nezamestnať a následne chudoba.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

28 025 LEAP n.o.

Projekt spracovaný a predložený žiadateľom je zameraný na poskytovanie pomoci obetiam ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a to formou realizácie edukačno-

poradenských aktivít  smerujúcich k aktívnemu začleneniu ukrajinských utečencov, ktorí sú ohrození chudobou 

a/alebo sociálnym vylúčením, do slovenskej spoločnosti, k naplneniu ich potrieb a zvýšeniu  kvality ich života. 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

29 031 Naša Matysová o.z

Účelom projektu je skrášlenie okolia obce pre peších turistov, cykloturistov a iných návštevníkov celkovou revitalizáciou obce. Zlepšenie technickej vybavenosti v katastri 

obce, ktorá je súčasťou cyklotrasy širšieho okolia hradu Stará Ľubovňa umiestnením drobnej architektúry, informačných tabúľ, stojanov na bicykle a iného mobiliáru, 

výsadba okrasných kríkov a kvetov. Drobné opravy komunikácie v kritických častiach cyklotrasy v katastri obce Matysová, pre zvýšenie bezpečnosti pre turistov a posilnenie 

rozvoja turizmu.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

30 033 Dorka bags, n.o.

Na základe niekoľkoročných skúseností vo vzdelávaní klientov – sociálne, ekonomicky a zdravotne znevýhodnených potencionálnych uchádzačov o zamestnanie klientov 

siete Nadácie DEDO (v rámci realizácie projektu Housing first) je prínosom realizácie projektu Dorka Bags rozšírenie - doplnenie edukačného programu so simuláciou 

pracovného prostredia, v ktorom vnímame potrebu zmierňovania negatívnych dôsledkov najmä sociálneho vylúčených komunít na začlenenie a uplatnenie sa na pracovnom 

trhu. Výsledkom projektu bude 40 individuálne vyškolených klientov zo sociálne vylúčených komunít. 

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

31 034 Detstvo deťom
Pandémia naplno ukázala nepripravenosť komunity čeliť krízam a slabú schopnosť adaptovať sa na dištančné aktivity (u detí i dospelých). Navrhovaný projekt adresne cieli 

na najväčšie kompetenčné medzery (technológie, vzdelávacie medzery, rozvoj motivácie a návyku pravidelne sa venovať vzdelávacím činnostiam). Aktivity priamo ko-

facilitujú už overené členky komunity, ktoré sa za roky posunuli od klientiek k multiplikátorkám – dopad tak ostáva v komunite a ďalej trvalo slúži ako dobrá prax.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

32 037 Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR

Účelom projektu s názvom „Žijeme a napredujeme komunitne“ je pomáhať eliminovať negatívne dôsledky sociálneho vylúčenia

a predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom poskytovania komunitných a sociálnych služieb. Ďalším a veľmi dôležitým účelom projektu je eliminácia sociálnych a 

ekonomických problémov, ktoré zabraňujú rozvoju rómskej komunity a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a to MRK komunite a SZP obyvateľov z mesta Hnúšťa a 

jeho okolia prostredníctvom komunitných a sociálnych služieb.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

33 039 Všetci pre rodinu,n.o.

Cieľom projektu BTW je prostredníctvom odbornej podpory pripraviť 40 rodičov rodín so skúsenosťou bezdomovectva na získanie a udržanie zamestnania. Kombináciou 

personálneho/kariérneho, finančného, právneho poradenstva a komunikačného tréningu, realizovaného externými spolupracovníkmi, ich podporíme pri návrate do 

pracovného procesu. 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť
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34 041 MAGIKOS

Prostredníctvom zvyšovania vedomostnej úrovne a nácvikom praktických zručností potrebných pre ďalší život a pracovné uplatnenie jednotlivcov s postihnutím (prevažne 

viacnásobným a autizmom s mentálnym postihnutím) chceme podporiť jednotlivcov s postihnutím a ich rodinných príslušníkov a predchádzať tým ich sociálnemu vylúčeniu 

v spoločnosti. Zároveň chceme začleniť jednotlivcov s postihnutím, ktorí majú minimálne až nulové šance uplatniť sa na pracovnom trhu vzhľadom na druh a stupeň ich 

postihnutia začleniť sa do pracovného procesu a nájsť im vhodné pracovné uplatnenie primerane k druhu a stupňu ich postihnutia. Vzdelávaním odborníkov, ktorí pracujú s 

jednotlivcami s postihnutím chceme zvýšiť ich odbornosť a zvýšiť ich kompetencie v používaní vedecky overených konceptov s preukázateľnými výsledkami (Bazálna 

stimulácia, Snoezelen, Senzorická integrácia, Sexualita jednotlivcov s postihnutím a pod.).

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

35 042 Viera - Láska - Nádej, o.z.
Ochorenie či postihnutie, nedostatok príležitostí na sociálne a pracovné začlenenie, nízka mobilita. Toto sú najčastejšie riziká a príčiny sociálneho vylúčenia mladých 

dospievajúcich ľudí, ktorí sa týmto stávajú rizikovým prvkom. Pravidelné osobné konzultácie / individuálne či skupinové/ s psychológom, sociálnym pracovníkom či sociálna 

rehabilitácia s fyzioterapeutom pomôže mladým ľudom s psychickými problémami otvoriť sa a hľadať príčiny problémov a hlavne ich riešenia. Spoločné stretnutia s 

dohľadom terapeutov pomôžu vytvoriť nové komunity fungujúce aj mimo projekt.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

36 044 S.O.S. n.o.

Skvalitnenie prežívania staroby seniorov v Centre sociálnych služieb v Kružlove zriadením oddychovej zóny v interiéri a exteriéri zariadenia. Zakupenie sedacej súpravy, 

polohovacích kresiel, televíznych a rádiovych prijímačov do každej izby vytvorí pocit domova pre každého zo 49 klientov bez rozdielu. Zmierníme tak nežiaduce rozdiely 

medzi klientami a predídeme sociálnemu vylúčeniu. Zakúpením mobiliáru do vytvorenej kaviarne a dizajnové doplnky vytvoria príjemnú atmosféru na trávenie voľného 

času. 

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

37 050 Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Bezprostredným prínosom projektu je poskytnutie psychologickej, právnej a sociálnej pomoci pre obyvateľov útulku. Taktiež chceme v rámci projektu zamestnať sociálneho 

pracovníka a človeka, ktorý si prešiel podobnou situáciou ako obyvatelia dómu sv. Lazára. Hlavným cieľom projektu je osamostatnenie a schopnosť samoexistencie pre 

obyvateľov útulku.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

38 051 Centrum vzdelávania a odbornej pomoci o.z. Účelom projektu je prostredníctvom pracovných poradcov poskytnúť poradenstvo pri hľadaní práce a príprave na pracovný proces pre Rómov z obce Nižná Myšľa a zároveň 

v nich vzbudiť motiváciu k získaniu stabilného, legálneho a dlhodobého zamestnania, čím projekt prispeje k odstráneniu, resp. zmierneniu rozdielov v danej komunite.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

39 053 PRACOV, n.o.

Cieľom projektu je zvyšovanie zamestnanosti v troch lokalitách formou zamestnania komunitných pracovných koordinátorov. Ide o ľudí priamo z rómskych komunít, odkiaľ 

čerpáme pracovníkov pre naše partnerské firmy. Ich prácou je robiť nábor pre partnerské firmy, selekcia uchádzačov, pripraviť „balíky“ pracovníkov, zabezpečiť podmienky 

pre nich, reagovať na prípadné výpadky, robiť databázu uchádzačov. Vytvoríme tak silné väzby medzi uchádzačmi z marginalizovaných rómskych komunít a 

zamestnávateľmi.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

40 054 PURT, o.z.
Účelom projektu je vytvoriť priestor na rozvoj obcí na Južnom Gemeri formou komunitnej obnovovacej práce. V rámci projektu chceme zamestnať trojčlenný obnovný tím, 

ktorý formou komunitného plánovacieho mítingu v partnerských lokalitách našej organizácie určí a spolu s miestnymi obyvateľmi vykoná malá skrášľovacie projekty vo 

verejných priestoroch daných lokalít. Za štyri mesiace projektu vieme vykonať 40 takýchto projektov, pri ktorých sa vieme oprieť a desaťročnú prax našej organizácie.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

41 055 Hemisféra ľavá
Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania motivovať vekovú kategóriu od 8 do 26 zo sociálne znevýhodneného prostredia smerom k záujmu o digitálne 

technológie a zároveň ich pripravovať na vstup na trh práce.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

42 056 OpenLab
Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania motivovať vekovú kategóriu od 8 do 26 zo sociálne znevýhodneného prostredia smerom k záujmu o digitálne 

technológie a zároveň ich pripravovať na vstup na trh práce.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

43 059 eduRoma - Roma Education Project 

O krok pokrok je terénny kultúrno-vzdelávací program. Hlavným cieľom programu je podpora chudobných rómskych detí z vylúčených komunít k lepšiemu vzdelaniu cez 

doučovanie a mentoring. Program zvyšuje šance uspieť v kritických prestupných ročníkoch ZŠ bez toho, aby žiaci ročník opakovali. Ide o prechod na druhý stupeň a z 9. 

ročníka na strednú školu. 
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

44 061 MVO PROXIMA*

Účelom projektu je posilniť infraštruktúru potrebnú pre rozvoj znevýhodnených komunít a vytvoriť materiálno-technické a odborné predpoklady pre čo najúčelnejšie 

využívanie vzdelávacieho centra - domu so záhradou, ktoré máme v obci Nálepkovo. 

Názov projektu vznikol z detskej riekanky ako pripomienka situácii, keď je dome veľa detí. V rámci realizácie predloženého projektu  bude vzdelávacie centrum vybavené 

pomôckami, športovým vybavením, literatúrou, hrami, senzorickými pomôckami pre neformálne vzdelávanie, šport a pohybové aktivity a doplnkové reedukačné a 

terapeutické aktivity pre deti zo sociálne slabého prostredia, vrátane detí so špecifickými poruchami učenia a so zdravotným znevýhodnením.   Dlhodobonezamestnaným 

dobrovoľníkom z radov MRK poskytnutá odborná prax pri   revitalizačných a rekonštrukčné prácach a podpora pri sociálnej a pracovnej integrácii. V centre bude zriadená 

svojpomocná práčovňa, dielňa a požičovňa športového náradia.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

45 063 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Cieľom je podpora mentálneho a emočného zdravia mladých ľudí, ktorá má viesť k predchádzaniu sociálneho vylúčenia mladých ľudí a zmierňovaniu jeho negatívnych 

dôsledkov. Cieľ sa dosiahne realizáciou sociálno-zážitkových aktivít, poskytovaním psychologického poradenstva  a vytvorením metodiky a e-learningu pre mladých ľudí v 

BBSK, PSK a KSK.
0 0,00 neodporúčaná žiadosť

46 066 Slovenský zväz sánkarov, o.z.

Z dôvodu pandémie COVID-19 boli posledné 2 roky obmedzené športové aktivity, čo viedlo k zníženému záujmu mládeže o šport ako taký. Mládež sa vo veľkej miere 

presunula do virtuálneho sveta, ktorý má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Považujeme za dôležité znovu priviesť deti ku športu. Veríme, že náš projekt pomôže znovu 

naštartovať deti v regióne k fyzickej aktivite, pričom sánkovanie poskytuje kvalitný všeobecno-pohybový základ. Realizácia projektu bude formou exkurzií na školách a 

následne formou pravidelných tréningov na určených športoviskách. Naším cieľom je dať príležitosť deťom z regiónu športovať zadarmo.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

47 070 Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov

Účelom projektu je vzdelávanie a formácia existujúcich lídrov rómskych komunít v okrese Bardejov v oblasti finančne gramotnosti ako súčasti ich osobnostného rozvoja.  

Projekt: zvýši vzdelanostnú a kultúrnu úroveň obyvateľov rómskych osád, umožní eliminovať vplyv úžery a úžerníkov v rómskych komunitách, pôsobí preventívne v oblasti 

hospodárskej kriminality v rómskych komunitách. Projekt  umožní pôsobiť na príslušníkov MRK  v oblasti finančnej gramotnosti priamo v ich prirodzenom prostredí. Projekt 

vytvorí informačnú bázu (tlač publikácie) pre systematickú činnosť v oblasti finančnej gramotnosti príslušníkov MRK v Prešovskom samosprávnom kraji.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

48 071 Academiana

Zorganizuje sa kurz slovenského jazyka, ktorý bude trvať tri mesiace. Vyučovanie bude prebiehať v etapách tak, aby každá skupina intenzívne komunikovala 20 hodín 

mesačne. Počas troch mesiacov budú skupiny nasledovať zrýchlený vzdelávací program zameraný na dobrú konverzačnú slovenčinu. Konečným cieľom je dať každému 

účastníkovi možnosť naučiť sa jazyk na úroveň, s ktorou sa bez problémov dorozumie po slovensky v práci aj v bežnom živote. Skupiny budú mať teoretické aj praktické 

hodiny s rodenými hovorcami.

Taktiež budeme mať malú detskú skupinu pre deti dospelých študentov preto, aby existencia potomkov neblokovala záujem ísť sa jazykovo vzdelávať. Jazyk sa deti naučia aj 

hravou formou. Pre nich budú dodatočne organizované krúžky tvorivosti.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť

49 072 Diaľnica na ZEMPLÍN

Cieľom projektu je zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie ľudských kapacít, podporovať a rozvíjať záujem mládeže o rodný kraj, povzbudzovať aktívny prístup 

k rozvoju regiónu do budúcnosti a zistiť názory mládeže na potreby územia. Dosiahnutými výsledkami sa vytvorí základ pre rozbeh funkčných partnerstiev. Dôležité je ukázať 

zopár príkladov úspešnej spolupráce medzi záujmovými skupinami. Na základe týchto skúseností budú samosprávy, školy a podnikatelia aktívnejšie pristupovať k rozvoju 

regiónu. Zároveň zavedenie audio/video-komunikačného kanála, inovatívnou a atraktívnou formou pravidelného video podcastu "Diaľnica na Zemplín", prinesie informácie 

a novinky z regiónu za účelom pozitívnej motivácie.

0 0,00 neodporúčaná žiadosť


