Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Správa o darcovských aktivitách
Darca: Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis
Reportované programy:
Priame granty 2019
Zamestnanecký grantový program_ADI_2019
Report pokrýva: 24 realizovaných projektov

Popis
Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis v roku 2019 podporil dve organizácie priamo a v zamestnaneckom
grantovom programe Adient´s light prerozdelil 27 431,50 Eur medzi 19 organizácií. Aktivity týchto organizácií
boli rôznorodé, týkali sa napr. podpory zdravotne znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach,
prípadne materiálneho vybavenia menších lokálnych organizácií.
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Program

AKO PRISPIEVAME?
Financie 100,00 % • 39 799,66 €
In kind 0,00 % • 0,00 €
Platený čas 0,00 % • 0,00 €

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Z ČOHO PRISPIEVAME?
Asignácia z dane 100,00 % • 39 799,66 €
Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 €
Vklad firmy 0,00 % • 0,00 €
Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 €

PREČO PRISPIEVAME?
Komunitná investícia 87,71 % • 34 908,96 €
Náklady na manažment 9,27 % • 3 690,70 €
Charitatívny dar 3,02 % • 1 200,00 €
Komerčný zámer 0,00 % • 0,00 €

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky
Zdroj

Č. zmluvy

Subjekt

Projekt

Poznámka

Trim Leader (2%
2018/19)

Adient Seating
(2% 2018/19)

Adient Slovakia
(2% 2018/19)

AS zamest. (2%
2018/19)

Trim Leader (2%
2019/20)

14 657,74 €

9 586,65 €

12 135,55 €

526,35 €

9 353,10 €

bez AF 52,63

bez AF 8 417,79

bez AF 13 191,97 bez AF 8 627,99 bez AF 10 922,00
ADI_PP19_01

Tenisový klub Žilina

ADI_PP19_02

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE
ČADCA
Nadačný fond Adient

4 000,00 €

DAJTE DETI NA TENIS - halová sezóna

ADI_PP_04

Promethea

Čistý vzduch v DSS Rohov

ADI_ZGP19_01

Bojovníček, o.z.

Svetlo Adientu - Zojka

ADI_ZGP19_02

Občianske združenie MILI Svetlo Adientu

ADI_ZGP19_03
ADI_ZGP19_04

Kultúrne centrum
AKTIVITY o.z
Obec Blatnica

4 627,90 €
473,63 Eur zo zamestnanci A.
zdroja/ spolu na projekt 702,50
eur

473,63 €

900,00 €

1 200,00 €

ADI_ZGP19_05

1 020,00 €
Knižnica vecí
Oddychová zóna pre deti

3 000,00 €

Rozvoj senzorických vlastností u detí s
viacnásobným postihnutím

ADI_ZGP19_06

Palculienka
Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmomTuriec (SPOSA-Turiec)

ADI_ZGP19_07

Občianske združenie "JA
SÁM"

Gallileo

ADI_ZGP19_08

VNÍMAM SVET INAK, o.z.

VNÍMAM SVET INAK

ADI_ZGP19_09

Svetielko nádeje

ADI_ZGP19_10

OMD v SR - Agentúra
osobnej asistencie Žilina

Pomôžme deťom na ceste za zdravím
Agentúra osobnej asistencie Žilina rozšírenie doplnkových služieb pre
komunitu osôb s ŤZP

1 200,00 €

Príprava priestoru a montáž preliezok
pre deti s autizmom

3 500,00 €

1 000,00 €

1 477,00 €

3 000,00 €

ADI_ZGP19_12

Obec Dubové - Folklórna
skupina Prameň
Občianske združenie
Dobrý Pastier - Kláštor
pod Znievom

ADI_ZGP19_13

Občianske združenie
Šmolkovia

ADI_ZGP19_11

600,00 €
Dubovské spievanky
Obnova interiéru opatr. služby a
domu na pol ceste

2 482,50 €

1 000,00 €
Úprava školského dvora MŠ
Renovácia fasády domčeka pre
hračky a edukačné pomôcky v areáli
materskej školy

ADI_ZGP19_15

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ESTONÁČIK
Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmomTuriec (SPOSA-Turiec)

ADI_ZGP19_16

Liberta, n.o.

ADI_ZGP19_19

DHZ Turčiansky Ďur

Dotyk zvierat
Zakúpenie bežeckého pásu za účelom
kondičnej prípravy členov hasičského
zboru

ADI_ZGP19_18

Obec Belá-Dulice

Tvorba verejných priestranstiev v
obecnom parku

Obec Žabokreky

Oplotenie work-out ihriska

ADI_ZGP19_14

614,00 €

1 000,00 €

Renovácia a úprava priestorov
Rodinného centra SPOSA-Turiec

600,00 €

862,00 €

609,00 €

2 567,00 €

1 500,00 €

Obecný futbalový klub
ADI_ZGP19_17
Slovenské Pravno
NPA_ADI_19_01 Nadácia Pontis
NPI_ADI_19_03 Nadácia Pontis

realizácia v roku 2020
800,00 €

Zakúpenie tréningových súprav
admin fee 10% (1% 18/19)
IP na Generácia 3.0

1 465,77 €
0,47 €

958,66 €
0,09 €

1 213,55 €
49,00 €

52,72 €

14 657,74 €

9 586,65 €

12 135,55 €

526,35 €

5 802,31 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spolu

3 550,79 €
46 259,39 €

Zostáva

3 550,79 €

Zostatok Adient 2% 2018/2019

935,31 €

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Prijímatelia podpory
Priame granty 2019 (5 projektov)
Číslo zmluvy

Prijímateľ

Projekt

Suma
projektu

Prínos pre komunitu
Vďaka projektu sa do
klubu prihlásilo 60
nových detí, z ktorých
bolo 20 vybraných do
ďalšieho závodného
tenisu a
zaregistrovaných v STZ.

ADI_PP19_01

Tenisový klub Žilina

DAJTE DETI NA
TENIS - halová
sezóna

4 000,00 €

ADI_PP19_02

ŠPORTOVÝ KLUB
POLÍCIE ČADCA

Nadačný fond Adient

4 627,90 €

NPA_ADI_19_01 Nadácia Pontis

Admin fee z 2%
18/19

3 637,98 €

NPA_ADI_19_02 Nadácia Pontis

Admin fee z 2%
18/19 zam.

52,72 €

IP na Generácia 3.0

49,56 €

NPI_ADI_19_03

Spolu

Nadácia Pontis

12 368,16 €

Prínos pre biznis

Vďaka projektu sa do
klubu prihlásilo 60
nových detí, z ktorých
bolo 20 vybraných do
ďalšieho závodného
tenisu a
zaregistrovaných v
STZ.
Prínosom projektu bolo
Projekt prispel k
materiálne zabezpečenie posilneniu dobrého
pre zefektívnenie
mena firmy v oblasti
tréningových procesov,
podpory zlepšenia
čo viedlo aj k nárastu
komunikačných
nových členov.
zručností.
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Zamestnanecký grantový program_ADI_2019 (19 projektov)
Číslo zmluvy

ADI_ZGP19_01

Prijímateľ

Bojovníček

Projekt

Svetlo Adientu Zojka

ADI_ZGP19_02

občianske združenie
MILI

ADI_ZGP19_03

Kultúrne centrum
AKTIVITY o.z

Knižnica vecí

Obec Blatnica

Oddychová zóna pre
deti

ADI_ZGP19_04

Svetlo Adientu

ADI_ZGP19_05

Palculienka

Rozvoj senzorických
vlastností u detí s
viacnásobným
postihnutím

ADI_ZGP19_06

Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom-Turiec
(SPOSA-Turiec)

Príprava priestoru a
montáž preliezok pre
deti s autizmom

ADI_ZGP19_07

Občianske združenie
Gallileo
"JA SÁM"

ADI_ZGP19_08

VNÍMAM SVET INAK,
VNÍMAM SVET INAK
o.z.

ADI_ZGP19_09

ADI_ZGP19_10

Svetielko nádeje

Pomôžme deťom na
ceste za zdravím

OMD v SR Agentúra osobnej
asistencie Žilina

Agentúra osobnej
asistencie Žilina rozšírenie
doplnkových služieb
pre komunitu osôb s
ŤZP

Suma
projektu

Prínos pre komunitu

900,00 €

Prínosom bola podpora
pre Zojku a pomoc s jej
pravidelnými
rehabilitáciami.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.

1 200,00 €

Prínosom projektu bolo
preplatenie intenzívneho
rehabilitačného
programu.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.

1 020,00 €

Prínosom projektu bolo
pripravenie priestoru pre
knižnicu, kúpili sa a
poskladali sa police,
vymalovali sa priestory.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
vzdelávania.

3 000,00 €

Prínosom projektu bolo
postavenie oddychovej
zóny pre deti s altánkom,
pieskoviskom a
preliezkami.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
pohybu u detí.

Prínosom projektu bolo
zlepšenie motorických a
senzomotorických
schopností u detí
prostredníctvom
zakúpených senzom.
pomôcok.
Prínosom bolo
postavené ihrisko s
preliezkami pre deti s
autizmom, kde deti
získali priestor pre
oddych aj športové
aktivity.
Prínosom projektu bolo
zakúpenie vibračnej
plošiny,ktorá napomáha
aj pri samotnej
rehabilitácii, vďaka
uvolneniu stuhnutých
svalov.
Prínosom projektu bolo
zabezpečenie ABA
terapií pre chlapca,
prostredníctvom ktorých
sa zlepšila imitácia,
používanie gest a aj
odstránenie
problémového správania.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
motorických a
senzomotorických
schopností u detí.

Prínosom projektu bolo
preplatenie potrebných
vitamínov, liekov a iných
doplnkov liečby pre deti v
nemocnici.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.

Prínosom projektu bolo
zabezpečenie
individuálných a
skupinových
psychologických
konzultácií pre ľudí s
ŤZP a osobných

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
komunikačných
zručností.

1 200,00 €

3 500,00 €

1 000,00 €

1 477,00 €

3 000,00 €

614,00 €

Prínos pre biznis

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
pohybových zručností
pre deti s autizmom.
Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

asistentov s cieľom
zlepšiť vzťahy,
komunikáciu a prevenciu
vzniku sporov.

ADI_ZGP19_11

Obec Dubové Folklórna skupina
Prameň

ADI_ZGP19_12

Občianske združenie Obnova interiéru
Dobrý Pastier opatr. služby a domu
Kláštor pod Znievom na pol ceste

Dubovské spievanky

ADI_ZGP19_13

Občianske združenie Úprava školského
Šmolkovia
dvora MŠ

ADI_ZGP19_14

OBČIANSKE
ZDRUŽENIE
ESTONÁČIK

ADI_ZGP19_15

Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom-Turiec
(SPOSA-Turiec)

Renovácia fasády
domčeka pre hračky
a edukačné pomôcky
v areáli materskej
školy

Renovácia a úprava
priestorov Rodinného
centra SPOSA-Turiec

ADI_ZGP19_16

Liberta, n.o.

Dotyk zvierat

ADI_ZGP19_17

Obecný futbalový
klub Slovenské
Pravno

Zakúpenie
tréningových súprav.

ADI_ZGP19_18

ADI_ZGP19_19

Spolu

Obec Belá-Dulice

DHZ Turčiansky Ďur

Tvorba verejných
priestranstiev v
obecnom parku

Zakúpenie
bežeckého pásu za
účelom kondičnej
prípravy členov
hasičského zboru

Prínosom projektu bolo
zakúpenie mikrofónov,
čo sa použili na
folklórnom festivale, ale
budú použité aj na
budúcich akciách.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory kultúry.

2 482,50 €

Prínosom projektu bolo
vymaľovanie a
vylepšenie
spoločenských priestorov
Útulku.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory poskytovania
humanitárnej pomoci.

1 000,00 €

Prínosom projektu bolo
zrenovovanie
pieskoviska, opláštil sa
altánok, zhotovil sa aj
stolček z dreveného
bubna.

1 000,00 €

Vďaka tomuto projektu
deti mohli mať
zrenovovaný domček na
uskadnenie hračiek a
edukačných pomôcok v
areáli materskej školy.

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
prostredia pre deti v
škôlke.
Vďaka tomuto projektu
deti mohli mať
zrenovovaný domček
na uskadnenie hračiek
a edukačných pomôcok
v areáli materskej
školy.

600,00 €

600,00 €

862,00 €

800,00 €

Prínosom projektu bolo
dokončenie miestnosti
pre autistov, kde bude
herňa a arteterapie pre
nich. Z prostriedkov sa aj
vymaľovala chodba a
kúpili soklové lišty.
Prínosom projektu bolo
poskytnutie canisterapie
a hipoterapie pre rodiny,
ktoré si to pre zlú
sociálnu situáciu nemohli
dovoliť.
Prínosom projektu bolo
zakúpenie tréningových
súprav pre deti, čím sa
im zvýšil pocit
spolupatričnosti.

2 567,00 €

Vďaka grantu sa podarilo
obnoviť starší park v obci
Belá-Dulice, bol
vytvorený príjemný
priestor na relax ako aj
pohyb a stretávanie sa
obyvateľov obce.

609,00 €

Vďaka projektu sa nám
podarilo zakúpiť bežecký
pás, ktorý bude slúžiť
členom dobrovoľného
hasičského zboru v
Turčianskom Ďure a
ktorý im bude pomáhať
udržiavať sa v kondícii.

27 431,50 €

Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
voľnočasových aktivít
pre autistov.
Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory zlepšenia
zdravotnickej podpory.
Projekt prispel k
posilneniu dobrého
mena firmy v oblasti
podpory športu.
Vďaka grantu sa
podarilo obnoviť starší
park v obci Belá-Dulice,
bol vytvorený príjemný
priestor na relax ako aj
pohyb a stretávanie sa
obyvateľov obce.
Vďaka projektu sa nám
podarilo zakúpiť
bežecký pás, ktorý
bude slúžiť členom
dobrovoľného
hasičského zboru v
Turčianskom Ďure a
ktorý im bude pomáhať
udržiavať sa v kondícii.
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov
Priame granty 2019 (5 projektov)
ADI_PP19_01, Tenisový klub Žilina
DAJTE DETI NA TENIS - halová sezóna, Výška podpory: 4 000,00 €
Počas projektu sme zrealizovali 5 mesačný tréning pre deti do 10 rokov. Finančné
prostriedky boli použité na prenájom tenisovej haly počas zimnej sezóny, kde
projekt prebiehal. Projekt prispel k zviditeľneniu tenisu ako športu pre deti a mládež
mesta Žiliny. Projekt bol určený pre deti do 10 rokov.
ADI_PP19_02, ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE ČADCA
Nadačný fond Adient, Výška podpory: 4 627,90 €
Projekt bol zameraný hlavne na materiálne zabezpečenie pre efektívne tréningové
procesy, kde sa zakúpili kolieskové lyže spolu s viazaním, ktoré slúžia na imitáciu
behu na lyžiach. Taktiež športestery, ktoré plnia monitoring procesov tréningu a
preto je možné tak efektívne riadiť tréningové jednotky. Toto materiálové vybavenie
napomáha rozvíjaniu jednotlivých členov klubu ale aj samotnej prezentácii športu
ako je biatlon. Výsledkom čoho je už teraz aktívne pribúdanie nových členov do
Športového klubu polície Čadca.
NPA_ADI_19_01, Nadácia Pontis
Admin fee z 2% 18/19, Výška podpory: 3 637,98 €

NPA_ADI_19_02, Nadácia Pontis
Admin fee z 2% 18/19 zam., Výška podpory: 52,72 €

NPI_ADI_19_03, Nadácia Pontis
IP na Generácia 3.0, Výška podpory: 49,56 €
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Zamestnanecký grantový program_ADI_2019 (19 projektov)
ADI_ZGP19_01, Bojovníček
Svetlo Adientu - Zojka , Výška podpory: 900,00 €
Zapojený zamestnanec: Mária Kurčíková
Projekt bol zameraný na podporu Zojky, ktorá potrebuje pravidelnú rehabilitáciu na
zlepšovanie jej zdravotného stavu. Prostriedky sme použili na absolvovanie
rehabilitačného pobytu v centre Liberta, vďaka ktorému sa opäť zlepšil jej motoricky
stav.

ADI_ZGP19_02, občianske združenie MILI
Svetlo Adientu, Výška podpory: 1 200,00 €
Zapojený zamestnanec: Karol Šofár

Mili sa zúčastnila intenzívneho
rehabilitačného programu, cvičila 3
hod. denne po dobu 15 dní.

Projekt je zameraný na liečbu dcérky Emílie, konkrétne na rehabilitačnú liečbu v
centre Liberta v Košiciach. Emília sa narodila v 25. týždni z dvojičiek a iba ona mala
to šťastie a prežila. Po pôrode vážila len 760g a dostala silné krvácanie do mozgu a
neskorú sepsu, ktoré skoro neprežila. Následkom toho má Mili DMO
kvadruspastickú formu s prevahou vpravo. V roku a pol iba ležala a po
rehabilitáciách, ktoré sme absolvovali, teraz v troch rokoch štvornožkuje. Chceli by
sme aby Emília napredovala a aby sa jej podarilo aj chodiť.

ADI_ZGP19_03, Kultúrne centrum AKTIVITY o.z
Knižnica vecí, Výška podpory: 1 020,00 €
Zapojený zamestnanec: Miroslava Vasková
Projekt Kniznica veci sa uspesne rozbehol. Momentalne prebieha zbierka veci,
nasledne sa spracuju katalogy s vecami a Kniznica bude oficialne otvorena. Pocas
uplynulych mesiacov sa upravoval priestor pre Kniznicu - vymalovalo sa, poskladali
sa regale na umiestnenie predmetov a vyrobili sa sanony, kde budu umiestnene
katalogy.

Videá:
https://www.facebook.com/trenciansk
yterajsok/videos/2426617910903491/

ADI_ZGP19_04, Obec Blatnica
Oddychová zóna pre deti, Výška podpory: 3 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Vladimír Froľa
Prostriedky boli použité na výstavbu oddychovej zóny pre deti s altánkom,
pieskoviskom a preliezkami. Udelený grant prispel k všestrannému rozvoju mladých
ľudí v obci Blatnica, k stretávaniu detí, mládeže a rodičov. Deti a ich rodičia budú
môcť využiť tento areál k oddychu a telesnému rozvoju detí na preliezkach, či už
využitie prieskoviska na rôzne hry a zábavu.
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ADI_ZGP19_05, Palculienka
Rozvoj senzorických vlastností u detí s viacnásobným postihnutím,
Výška podpory: 1 200,00 €
Zapojený zamestnanec: Ing. Maroš Koristek
Opakovaných stretnutí (1x do týždňa) počas projektu sa zúčastňovalo 5-7 detí.
Intenzívne (denne) využívali senzomorické pomôcky 3 deti. Xylofon, snový bubon,
LED kocku a hmatový chodník deti využívali v rámci aktivít formou hry, aj s cieľom
opakovať rytmus či zlepšiť motorické a senzomotorické schopnosti. Spájaním aktivít
sa zlepšovalo nielen sociálne cítenie v kolektíve ale aj motorické a senzorické
vnímanie.

ADI_ZGP19_06,
Spoločnosť
na
pomoc
osobám
s
(SPOSA-Turiec)
Príprava priestoru a montáž preliezok pre deti s autizmom,
Výška podpory: 3 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Janka Sopkuliaková

autizmom-Turiec

Realizácia detského ihriska s preliezkami pre deti s autizmom a ich rodiny v areáli
Rodinného centra SPOSA-Turiec na Š. Furdeka 9060/3 v Martine-Záturčí.
Cieľom projektu bolo poskytnúť priestor na oddych, šport, ale aj zábavu pre rodiny s
deťmi s autizmom v uzavretom a bezpečnom priestore. Dané ihrisko môžu využívať
deti z materskej školy Sposáčik v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, ale aj
ostatné deti zo združenia v rámci voľnočasových aktivít. Ihrisko je uzamykateľné,
bezpečné.

ADI_ZGP19_07, Občianske združenie "JA SÁM"
Gallileo, Výška podpory: 1 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Jan Križo
Kúpa vibračnej plošiny Galileo priniesla skvalitnenie poskytovania našich služieb
klientom. Používanie Galilea je bezplatné. Zväčša sa používa pred samotným
začatím rehabilitácie. Používaním 10 minutového programu sa stuhnuté svaly
dieťaťa dokážu uvoľniť a manipulácia ako i cvičenie je účinnejšie. Tiež sme
zaznamenali zlepšenie fungovania vestibulárneho systému klienta.
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ADI_ZGP19_08, VNÍMAM SVET INAK, o.z.
VNÍMAM SVET INAK, Výška podpory: 1 477,00 €
Zapojený zamestnanec: Anna Bakič Hillová
Tento projekt nám umožnil finančne zabezpečiť pre syna intenzívnu ABA terapiu.
Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za ABA terapie počas 3 mesiacov. Spolu s
terapeutkou sme stanovili ciele, ktoré sme chceli u syna dosiahnuť (odstránenie
problémového správania, zlepšenie imitácie a používanie gest). Terapie prebiehali
celý čas projektu v centre aj v domácom prostredí. V centre sa striedali viaceré
terapeutky a v domácom prostredí prebiehala terapia za účasti mamy a
zamestnanca - dobrovoľníka. Projektom sa dosiahlo zlepšenie v stanovených
cieľoch a potvrdilo sa, že intenzívna terapia by viedla k rýchlejšiemu osvojovaniu si
zručností u syna.

Učenie jednotlivých stanovených
cieľov

ADI_ZGP19_09, Svetielko nádeje
Pomôžme deťom na ceste za zdravím, Výška podpory: 3 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Miroslav Jahoda
Každé dieťa/aj dospelý má zo zákona nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Ide však o základnú liečbu, ktorá ide ruka v ruke so zakupovaním potrebných
vitamínov, či iných doplnkov liečby, ktoré sú ekonomicky náročné. O to viac, že
jeden z rodičov automaticky prichádza o stály príjem, pretože je žiaduce, aby bol s
dieťaťom v nemocnici. Z roka na rok sú doplatky za lieky vyššie, preto ich Svetielko
nádeje rodinám prepláca. Prostriedky z grantu boli poskytnuté rodinám na úhradu
doplatkov za lieky.

ADI_ZGP19_10, OMD v SR - Agentúra osobnej asistencie Žilina
Agentúra osobnej asistencie Žilina - rozšírenie doplnkových služieb pre
komunitu osôb s ŤZP, Výška podpory: 614,00 €
Zapojený zamestnanec: Ing. Petra Zelníková
Finančné prostriedky z tohto projektu sme použili na zabezpečenie dvoch
individuálnych psychologických konzultácií a troch skupinových psychologických
konzultácií pre našich klientov (osoby s ŤZP - užívateľov osobnej asistencie) a ich
osobných asistentov za účelom zlepšovania vzťahov, komunikácie a prevencie
vzniku sporov. Kvalitná komunikácia je jedným z predpokladov efektívne fungujúcej
osobnej asistencie v praxi, ako i vzťahov v ostatných oblastiach života. Inštitút
osobnej asistencie je dôležitý podporný nástroj na zabezpečenie nezávislého
sociálneho fungovania osôb s ŤZP a ich sociálnej integrácie. Prostriedky z grantu
boli použité na odmenu pre psychológa a občerstvenie.

Vzdelávacie a osvetové aktivity
Agentúry osobnej asistencie v Žiline

ADI_ZGP19_11, Obec Dubové - Folklórna skupina Prameň
Dubovské spievanky, Výška podpory: 600,00 €
Finančné prostriedky boli použité na nákup mikrofónov, ktoré sú potrebné na
ozvučenie Folklórneho festivalu Dubovské spievanky, ale aj v budúcnosti budú
využívané na iné akcie pri iných vystúpeniach a podujatiach.

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

ADI_ZGP19_12, Občianske združenie Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom
Obnova interiéru opatr. služby a domu na pol ceste, Výška podpory: 2 482,50 €
Zapojený zamestnanec: Janka Sopkuliakova, Jana Benova
Projekt Adient Light prispel k tomu, že sme si mohli vymaľovať a skultúrniť
spoločenské priestory Útulku Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Finančné
prostriedky boli použité na nákup farby a pomôcok k zoškrabaniu, dezinfikovaniu a
omaľovaniu stien spol. priestorov.

Finišujeme a tešíme sa
z prvých výsledkov

ADI_ZGP19_13, Občianske združenie Šmolkovia
Úprava školského dvora MŠ, Výška podpory: 1 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Romana Abari Čaková

MŠ

Počas projektu sme odstránili starý piesok, zrenovovali sme ohraničenie
pieskoviska ktoré bolo staré a použili sme ho ako základ pre nové, na čo sme
použili guľatinu ktorú sme museli ohobľovať a natrieť. Následne sa mohlo zamerať
prekrytie, ktoré bolo vyrobené a namontované na mieru. Po montáži prekrytia
priviezli nový piesok. Podľa požiadaviek škôlky sme zhotovili opláštenie altánku.
Všetko potrebné drevo na opláštenie sme natreli hnedou farbou a následne sme
upevňovali tatranský profil. Deťom sme zhotovili stolček z dreveného bubna na
káble.
ADI_ZGP19_14, OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK
Renovácia fasády domčeka pre hračky a edukačné pomôcky v areáli
materskej školy, Výška podpory: 1 000,00 €
Zapojený zamestnanec: Mária Rumlerová Harajdová
Vďaka tomuto projektu deti mohli mať zrenovovaný domček na uskladnenie hračiek
a edukačných pomôcok v areáli materskej školy.

ADI_ZGP19_15,
Spoločnosť
na
pomoc
osobám
s
autizmom-Turiec
(SPOSA-Turiec)
Renovácia a úprava priestorov Rodinného centra SPOSA-Turiec,
Výška podpory: 600,00 €
Zapojený zamestnanec: Ing. Ladislav Olík
V tomto projekte sme sa chceli zamerať na dokončenie miestnosti v rodinnom
centre pre autistov, kde bude herňa a arteterapia. Momentálne je tam položená
plávajúca podlaha, ale bolo potrebné doplniť ďalšiu podlahu do chodbičky, ďalej
sme doplnili soklové lišty, s koncovkami a dokúpili skrinky a regály na zavesenie.
Zároveň bolo nutné vymaľovať schodisko a chodbičku na bielo. V kúpeľni sme
nakoniec nevymenili sprchovú vaničku, ale iba sprchovaciu hlavicu. Za zvyšné
peniaze sme mohli teda dokúpiť plávajúcu podlahu a prechodové lišty.
ADI_ZGP19_16, Liberta, n.o.
Dotyk zvierat, Výška podpory: 862,00 €
Zapojený zamestnanec: Marek Sojka
Cieľom nášho projektu bolo poskytnúť canisterapiu a hipoterapiu čo najväčšiemu
počtu rodín, ktoré si to z dôvodu horšej sociálnej situácie nemôžu dovoliť.
Hipoterapia aj canisterapia patria v súčasnosti medzi popredné terapie, ktoré majú
výborné účinky. Prostredníctvom animoterapie sme kládli dôraz na psychologické,
citové či sociálno-integračné problémy. Prostredníctvom týchto terapií sme deti
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motivovali k lepším výsledkom, väčšej motivácii, lepšej nálade. Deti sa viac tešili na
cvičenie, ktoré viedli certifikovaní terapeuti.
ADI_ZGP19_17, Obecný futbalový klub Slovenské Pravno
Zakúpenie tréningových súprav, Výška podpory: 800,00 €
Zapojený zamestnanec: Milan Tencer
Nákupom tréningových súprav pre našu mládež sme im dali nový impulz aby sa
mohli cítiť ako veľké hviezdy a zároveň majú pocit spolupatričnosti. Sú ako jeden
team aj mimo futbalového ihriska a s hrdosťou nosia oblečenie a reprezentujú klub.

foto časti družstva U13

ADI_ZGP19_18, Obec Belá-Dulice
Tvorba verejných priestranstiev v obecnom parku, Výška podpory: 2 567,00 €
Zapojený zamestnanec: Elena LADIVEROVÁ
Park „Pri EXCELLI“ vytvorili naši otcovia v polovici 80. rokoch min. storočia. Pre
nedostatok financií a nepriaznivý demografický vývoj v obci po roku 1989, čoraz
viac chátral. Po mnohých rokoch znovu vzrastá počet narodených detí a s tým
vyvstala i potreba obnoviť, či vytvoriť verejnosti prístupné priestranstvá pre hravé
pohybové aktivity detí v predškolskom veku. Dobudovaním tohoto detského parku
spočívajúcom v doplnením hracích prvkov kolotoča, hojdačiek okrasnej zelene a
celkovou rekonštrukciou sme podporili: komunitné aktivity mamičiek s deťmi v
predškolskom veku, formou hry podporili pohybovú zdatnosť maloletých detí,
skrášlili verejné priestranstvá i skvalitnili život v obci.
ADI_ZGP19_19, DHZ Turčiansky Ďur
Zakúpenie bežeckého pásu za účelom kondičnej prípravy členov hasičského
zboru, Výška podpory: 609,00 €
Zapojený zamestnanec: Renáta Paulusova
Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť bežecký pás, ktorý bude slúžiť členom
dobrovoľného hasičského zboru v Turčianskom Ďure a ktorý im bude pomáhať
udržiavať sa v kondícii, ktorú potrebujú pri prípadných zásahoch a záchrane
životov.

