
1 O krok vpred

Cieľom projektu je nakúpiť pomôcky na cvičenie. Pripraviť novú miestnosť v rámci budovy 

k priamemu používaniu a následne ju aktívne používať na tieto účely. Z grantu budú 

zakúpené pomôcky na cvičenie pre prijímateľov. Pomôcky na cvičenie zlepšia koordináciu 

pohybov, jemnú a hrubú motoriku, senzomotoriku, pamäť a pozornosť. Pomôcky tiež 

poslúžia na nácvik správneho držania tela. 

577,00 €

Nadácia 

Kia 

Slovakia

Nádej pre 

Rozsutec

2

Spoločnými aktivitami 

ku blízkosti v komunite 

II.

Cieľom projektu je podpora prijímateľov zariadenia sociálnych služieb v spoločnej 

participácií na vytváraní vzťahov v ich komunite, prostredníctvom spoločenských aktivít a 

spoločných zážitkov. Prijímatelia sa budú aktívne zapájať do spoločenských aktivít ich 

prípravou aj samotnou realizáciou. Tiež sa zúčastnia rozličných výletov do bližšieho aj 

vzdialenejšieho okolia Bratislava-Lamač podľa ich fyzických možností. Spoločne 

zorganizujú komunitné opekačky a grilovačky. Z grantu budú uhradené výlety 

príjmateľov, opekačky, grilovačky, potreby na tvorenie počas arte, materiál na tvorbu v 

Centre rodiny v Dúbravke, plátna a farby na obrazy a materiál na výrobu výzdoby počas 

spoločenských udalostí v zariadení.

550,00 €

Nadácia 

mesta 

Bratislavy

Nádej pre 

Rozsutec

3 Opora pre Romana

Grant umožní Romanovi, aby sa mohol rozvíjať vďaka svojim zručnostiam, v tom čo má 

rád. Roman bude pracovať s notebookom, naučí sa používať digitálne technológie, 

napríklad napísať dokument na počítači, spojiť sa s kamarátmi na videohovoroch, 

stiahnuť fotografie do notebooku, na ktoré bude spomínať.  Roman bude, 

prostredníctvom ovládania digitálnych technológií, pripravený pre život, v čo najvyššej 

miere zodpovedný, samostatný a prospešný pre spoločnosť. Pomocou internetu si môže 

pozerať rôzne voľné pracovné miesta a posielať životopis. Schválený projekt Romanovi 

pomôže získať financie na to, aby si mohol splniť svoj sen a túžbu, ktorou je samostatne 

pracovať s notebookom a prostredníctvom neho si vedieť nájsť prácu, zamestnať sa a byť 

čo najviac samostatný.

550,00 €
Nadácia 

SPP

Nádej pre 

Rozsutec

4 Učíme sa navzájom

Projekt je určený pre členov občianskeho združenia. Jeho cieľom je rozvíjať všetky stránky 

osobnosti človeka, počnúc kognitívnym rozvojom či tvorivým potenciálom. Členovia 

občianskeho združenia sa budú učiť používať digitálne technológie, napríklad napísať list 

na počítači, spojiť sa s rodinou na videohovoroch, vytvoriť fotografie, na ktoré budú 

spomínať. Dostanú možnosť obnoviť alebo nadviazať kontakty a dokázať, že 

prostredníctvom svojej práce sú tiež plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí zvládnu 

to, čo iní ľudia v bežnej spoločnosti. Finančné prostriedky budú použité na notebook s 

príslušenstvom, externý disk, polaroid fotoaparát s fotopapierom a tlačiareň.

1 400,00 €
Nadácia 

Orange

Nádej pre 

Rozsutec

5 Opekačka v roku 2022 Z grantu budú zakúpené suroviny na opekanie s dobrovoľníkmi na ohnisku v Líščom údolí. 60,00 €
Nadácia 

Pontis

Nádej pre 

Rozsutec

6 Na ľudovú nôtu II.

Dotácia je určená na uhradenie akcie "Na ľudovú nôtu II." pre prijímateľov z DSS Rozsutec 

a z Domova pre seniorov v Lamači. Z dotácie budú preplatené náklady pre ľudovú skupinu 

a občerstvenie počas akcie

585,00 €

MÚ 

Bratislava 

Lamač

DSS Rozsutec

MÚ Bratislava - Lamač: 10% spoluúčasť Nádej pre Rozsutec, o.z. (vo výške 45 eur), anonymný darca (vo výške 20 eur)

Realizované projekty a granty pre prijímateľov sociálnych služieb DSS Rozsutec v roku 2022
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