
P. č. Názov prijímateľa Názov projektu Účel projektu/poskytnutia Dotácia v EUR

1 VIA ABA, o.z. Pre kvalitnejší život NEVIDITEĽNÝCH

Účelom projektu je pomôcť zdravotne aj sociálne znevýhodnenej skupine mladých ľudí s poruchami autistického spektra (PAS) a ich rodinám zlepšiť kvalitu 

života. Odborní pracovníci VIA ABA chcú projektom prefinancovať terapeutickú starostlivosť a verejné prednášky s vytvorenou sériou dokumentárnych filmov o 

ľuďoch s PAS. 

49 865,11

2 ZÁHRADA POHYBU Športový klub pre každé dieťa, ktoré chce

Účelom projektu je posilniť telesné aj duševné zdravie detí zo základnej školy Lemešany a okolitých obcí a tým prispieť k vyššej životnej úrovni rodín, ktoré 

nemajú dostatok príležitosti, finančných možností na zabezpečenie odborného tréningu a dopravy naň. Pravidelným športovaním posilnia nielen imunitný 

systém a svaly čím sa zníži úrazovosť a podporí zdravý životný štýl, ale zapojením trénerov a organizácii z okolia prispejeme k vyššej ekonomickej výkonnosti v 

okrese Košice a Prešov.

34 494,50

3 Arcidiecézna charita Košice Zlepšenie kvality života ľudí ohrozených vylúčením

Účelom projektu je zlepšenie kvality života ľudí ohrozených vylúčením (jednotlivci a rodiny v krízovej životnej situácii, nezamestnaní, ľudia, ktorí sú na úteku 

pred vojnou na Ukrajine) prostredníctvom ambulantných a terénnych aktivít základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, 

psychologického poradenstva, pracovného poradenstva a športových aktivít. Tieto aktivity sú prínosné pre naštartovanie motivácie, pomoc k svojpomoci a 

aktívne riešenie nepriaznivej situácie klienta. Výsledkom projektu je minimalizácia sociálneho vylúčenia, začlenenie sa do spoločnosti a aktívne riešenie vlastnej 

nepriaznivej situácie.

36 188,35

4
Centrum včasnej intervencie Banská 

Bystrica, n.o.

Spojme sa spoločne pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením - vytvorenie 

medzirezortnej a multidisciplinárnej spolupráce sociálneho a školského rezortu v 

regióne v prospech integrácie týchto detí s podporou rodiny. 

Prínosom projektu je predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia rodín detí s postihnutím. Podpora tranzitu dieťaťa z rodinného do školského 

prostredia s vytvorením podmienok pre spoluprácu odborníkov a podporu rodičov aj detí aktivitami v projekte.
21 313,54

5 Kraso Centrum Košice Inklúzia športom

Cieľom projektu je poskytnúť spoločný priestor pre športový rozvoj detí z cieľových skupín. Cieľovými skupinami sú deti a mládež z detských domovov Košíc a 

okolia, deti predškolského a mladšieho školského veku (6-8 ročné) Košického kraja, rómska komunita z okolia Košíc a športujúca mládež. Účelom projektu je 

zabezpečiť týmto deťom väčšiu účasť na sociálnom a kultúrnom živote, predchádzať rizikám vylúčenia, formovať a podporovať zdravý životný štýl a dobehnúť 

zameškanú výkonnosť športujúcej mládeže dôsledkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

27 480,21

6 DRUHÁ STRANA MINCE Podpora znevýhodnených jedincov a komunít na Zemplíne

Účelom projektu je potieranie resp. zmierňovanie nežiaducich rozdielov na úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a 

zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónov, zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri 

zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

25 557,77

7 Diecézna charita Rožňava Prácou von z chudoby

Zvýšenie zamestnateľnosti užívateľov projektu získaním pracovných zručností a návykov prispeje k zvýšeniu kvality ich života i života ich rodín: zvýšený objem 

finančných prostriedkov z odmeny za prácu môžu využiť na získanie vlastného bývania, resp. prenájom sociálne bytu, uspokojovanie základných životných 

potrieb bez nutnosti žobrania, zníži ich závislosť na sociálnom systéme štátu, na prijímaní potravín a inej materiálnej pomoci z rôznych organizácií, posilní sa ich 

sociálny status. Zaradením sa do pracovného procesu prispejú zároveň k rozvoju regiónu a vytvoria príklad dobrej praxe pre svoje okolie. 

20 311,00

8 SVETIELKO NÁDEJE SVETIELKO NÁDEJE – podpora zázemia v rámci detského mobilného hospicu
Projekt poskytne zdravotné, psychologické a sociálne zázemie pre zdravotne znevýhodnených (deti) a pomoc rodinným príslušníkom. To prispeje k 

predchádzaniu sociálneho vylúčenia a zmierňovaniu jeho negatívnych dôsledkov. Prínosom bude aj psychosociálna pomoc rodinným príslušníkom pacientov 

lepšie zvládať situáciu.

21 187,89

9 DOTYKY Šanca na skvalitnenie života pre znevýhodnených s o.z. DOTYKY
Účelom projektu je zvašovanie kvality života a zmierňovanie nežiaducich rozdielov na úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  a zabezpečenie trvalo 

udržateľného rozvoja regiónov, zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti regiónov. Zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v 

regiónoch.

23 536,25

10 Fórum života FEMINA v PSK

Účelom projektu je konkrétna účinná pomoc formou základného, psychologického a špecializovaného sociálneho poradenstva jednotlivcom a rodinám, resp. 

mladistvým so zameraním sa na elimináciu sociálneho vylúčenia, chudoby a diskriminácie v Prešovskom samosprávnom kraji.  Zámerom projektu je tiež spoločne 

s odborníkmi hľadať formy účinnejšej pomoci cieľovým skupinám. Cieľom aktivít projektu je tiež poskytnúť pomoc a opatrenia v sociálnom začlenení rodín 

utekajúcich z vojnového konfliktu na Ukrajine. 

21 401,12

11 ATHÉNA Podpora pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
Rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením hrozí vylúčenie zo spoločnosti. Mnohí z nich z dôvodu starostlivosti o dieťa žijú v sociálnej izolácii. Účasť na 

stretnutiach podpornej skupiny im umožní kompenzovať nedostatok sociálnych kontaktov. Zapožičiavanie špeciálnych pomôcok na potrebný čas im umožní 

stimulovať vývin dieťaťa v domácom prostredí. 

21 022,57

12 Slovenské centrum pomoci Kompas v kríze

Cieľom projektu je zabezpečiť základnú krízovú intervenciu pre mládež v náročných životných situáciách, najmä v prípade traumy, v stave osobn., rodin. 

soc.krízy. Výstupy z projektu budú zhrnuté do Manuálu pre kríz. interventa pri práci s deťmi a mládežou. Zameriame sa na priamu intervenčnú prácou s klientmi 

v kríze - s klientmi CDR  terapeut.technikami, priamou prácou v teréne formou interakt. besied s mládežou v ZŠ/SŠ na – aby sme im pomohli vypracovať osobný 

krízový plán so zohľadnením ich ind. potrieb.

26 147,84

13 Športový klub RAJA Materiálne zabezpečenie Športového klubu RAJA

Účelom projektu je zabezpečiť udržateľný rozvoj Športového klubu a regiónu, konkurencieschopnosť v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu. Zvyšovanie 

zamestnanosti v tejto oblasti. Cieľom projektu je aj inovovať a rozširovať vzdelávanie na ZŠ a SŠ v predmete TV v nadväznosti na štátny vzdelávací program na 

vzdelávaciu oblasť  "Zdravie a pohyb", ktorý sa zároveň dotýka aj prierezových tém "Osobnostný a sociálny rozvoj" a "Ochrana života a zdravia".

36 024,00

14 SportsInstitute
Bezplatný intenzívny plavecký výcvik pre základné školy v rámci hodín telesnej 

výchovy

Zlepšiť prístup k športu pre detí a mládež v regiónoch prostredníctvom základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov, poskytovaných bezplatne. Pod 

dohľadom certifikovaných trénerov postupujúcich na základe vlastnej vypracovanej metodiky tréningov schválenou FTVŠ Bratislava deti zaručene dosiahnu 

progres. Projekt je zameraný na prevenciu proti utopeniu sa, riešenie otázok obezity, pohybovej gramotnosti a celkového zdravia u detí v predškolskom a 

školskom veku. Projekt umožní zlepšiť prístup k športovým aktivitám približne 3 500 deťom a mladým ľuďom na 14 základných školách v rôznych regiónoch 

Slovenska. Finančné odmeny pre trénerov prispejú k lepšej kvalite a motivácii trénerov, ako aj zamestnanosti v regiónoch.

42 180,00

15 IPčko, o.z. Prvá psychologická pomoc

Poskytovanie anonymnej a bezplatnej prvej psychosociálnej pomoci, psychoedukácie a krízovej intervencie ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom na 

Ukrajine, pomáhajúcim pracovníkom, dobrovoľníkom aj záchranným zložkám v hotspotoch a na hraniciach Slovenska a Ukrajiny. Realizovať expertné supervízie 

a intervízie pre psychológov, koordinátorov, dobrovoľníkov a tlmočníkov, ktorí participujú na pomoci počas vojnového konfliktu. Vytvoriť a distribuovať 

pomáhajúce letáky obsahovo zamerané pre vojnových utečencov, dobrovoľníkov, koordinátorov dobrovoľníkov, tlmočníkov a záchranné zložky.

27 702,00

16 MAMACITY o.z. "Objav svoj potenciál"

Získavanie pohybových zručností sú základnými prvkami vedúcimi ku kvalitnému a zdravému životnému štýlu, osvojeniu si zvykov a motivácií ostatných 

rovesníkov. Počas pandémie/lockdownu sa deti a mládež minimálne hýbali a nenadväzovali nové a často strácali už vytvorené sociálne kontakty, čo viedlo k 

obezitám a psychickým poruchám.   Dnes už vieme, že toto obdobie malo istotne aj má nedozerný dosah na  generáciu mladých športovcov. Projekt svojou 

aktivitou vytvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu, a to prostredníctvom špecificky naplánovaných kondično-koordinačných testovacích batérií pre 

identifikáciu športových zručností, schopností jedinca, identifikovaní vhodných športov ako aj identifikácií talentovaných hráčov. Prostredníctvom správnej 

diagnostiky športovec získa verný obraz o svojej športovej pripravenosti, dokáže identifikovať svoje silné a slabé stránky, porovnať svoje športové schopnosti s 

ostatnými hráčmi a nastaviť efektívnu stratégiu tréningových jednotiek a tým si zabezpečiť rýchlejší rozvoj a napredovanie. 

26 071,56

17 ICE DREAM Aj dievčatá chcú hrať hokej

Týmto projektom by sme radi aktívne prispeli k zvýšeniu pozornosti celej verejnosti na to, že aj dievčatá a ženy majú záujem hrať ľadový hokej. Prínosom 

projektu je vytvorenie priaznivých podmienok pre deti a mládež pre športovanie a podporenie ich v zdravom životnom štýle. Týmto projektom vo veľkej miere 

podporíme a pomôžeme rodinám, ktoré aj napriek  nadmernému finančnému zaťaženiu podporujú svoje ratolesti v aktívnom trávení voľného času pri športe.

48 519,35

Zoznam podporených projektov z výzvy č. 13036/2022/OSMRR na predchádzanie sociálneho vylúčenia


