
 
 

 

Realizované projekty v roku 2021 

P.č. 
Dátum 

schválenia 
Zam. zodpov. 

za projekt 
Názov 

Trvanie  Schválená 
suma 

Žiadateľ projektu 
od do 

1 
14.12.2020 

Mgr. 
Gábriková 

Spolu to zvládneme 
nadácia SPP 

december 
30.4.2021 500,00 € DSS Rozsutec 

2 
17.5.2021 

Mgr. 
Gábriková 

Nadácia SPP  
Opora pre Aďku 

máj 
30.11.2021 150,00 € DSS Rozsutec 

3 
17.5.2021 

Mgr. 
Gábriková 

Nadácia SPP  
Opora pre Ferka 

máj 
30.11.2021 270,00 € 

Nádej pre Rozsutec, 
o.z. 

4 
17.5.2021 

Mgr. 
Kobolková 

Nadácia SPP  
Opora pre Boženu 

máj 
30.11.2021 350,00 € DSS Rozsutec 

5 
19.5.2021 

Mgr. 
Kobolková 

Nadácia Pontis – 
Naše mesto 

máj 
30.6.2021 40,00 € 

Nádej pre Rozsutec, 
o.z. 

6 
21.5.2021 

Mgr. 
Kobolková 

Nadácia mesta 
Bratislavy 

apríl 
17.12.2021 410,00 € 

Nádej pre Rozsutec, 
o.z. 

7 
2.6.2021 

Mgr. 
Gábriková MPSVaR 

október 
december 690,00 € DSS Rozsutec 

8 
25.6.2021 

Mgr. 
Kobolková 

MÚ Bratislava - 
Lamač 

jún 
september 585,00 € DSS Rozsutec 

MÚ Bratislava - Lamač: 10% spoluúčasť Nádej pre Rozsutec, o.z. (vo výške 65 eur) 

9 
9.7.2021 Mgr.Kobolková Nadácia ZSE  

júl 
september 380,00 € 

Nádej pre Rozsutec, 
o.z. 

        

O projektoch podrobnejšie: 

1 

Cieľom projektu bolo podporiť prijímateľov v dôchodkovom veku, ktorí sú znevýhodnení v bežnom 
živote a nemôžu chodiť do Centra rodiny a do mesta, aby sa rozvíjali v činnostiach, ktoré sú pre 
nich primerané a robia im radosť. Cieľom bolo umožniť prijímateľom rozvíjať sa v ručných prácach. 
Z grantu boli zakúpené vyšívacie bavlnky a tkanina na vyšívanie. Boli zakúpené rukavice a 
supervízie pre zamestnancov zariadenia. 

2 

Grant umožní Andrejke rozvíjať svoje zručnosti v kuchynke. Jej víziou je samostatne nakupovať. 
Bude môcť častejšie chodiť mimo DSS nakupovať ovocie a potrebné suroviny. Chce krájať ovocie 
a následne odšťavovať, zároveň by chcela robiť toasty, ktoré by rada ponúkala ostatným 
prijímateľom na rôznych akciách. Z projektu bude zakúpený toustovač a odšťavovač. 

3 

Ferko by sa chcel naučiť piecť chlebík, chcel by vedieť aké suroviny sú k tomu potrebné a aký je 
postup na prípravu domáceho chlebíka. Naučí sa kombinovať rôzne ingrediencie, napríklad rôzne 
korenia, či bylinky. Ferko bude chodiť častejšie na vychádzky do obchodu. Naučí sa sám podľa 
receptu presne odmerať ingrediencie a poradie, v ktorom sa ingrediencie pridávajú. Upečený 
chlebík  ponúkne aj svojim kamarátom. Z projektu bude zakúpená pekárnička na chlieb. 

4 
Pani Boženka si praje rozvíjať sa v ručných prácach, ktorým sa aktívne venuje. Z projektu budú 
zakúpené priadze na pletenie, výplň do vankúšov, menšie potreby z galantérie a látky. 

5 Z grantu boli zakúpené suroviny na opekanie s dobrovoľníkmi na ohnisku v Líščom údolí. 

6 

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 zorganizujeme komunitné opekačky a grilovačky. Z 
grantu budú uhradené výlety prijímateľov, opekačky, grilovačky, záhradný gril, potreby na tvorenie 
počas arteterapie a na výrobu výzdoby počas spoločenských udalostí v zariadení. 



7 

Grant poskytne prijímateľom novú možnosť práce s technickými prostriedkami. Zlepšiť vyjadrovacie 
a  komunikačné schopnosti prijímateľov a ich porozumenie hovorenému slovu. Umožní 
prijímateľom, aby sa prostredníctvom rozličných príbehov, dokázali inšpirovať vo vlastnom živote a 
vzájomným počúvaním sa obohatili o rozličné skúsenosti a javy života okolo nás. Podporí 
prijímateľov DSS Rozsutec v starostlivosti o rybičky a akvárium. Z projektu budú zakúpené knihy, 
audioknihy a aquárium. 

8 
Dotácia je určená na uhradenie akcie "na ľudovú nôtu" pre prijímateľov z DSS Rozsutec a z 
Domova pre seniorov v Lamači. Z dotácie budú preplatené náklady pre ľudovú skupinu a 
občerstvenie počas akcie.  

9 

Cieľom projektu je podpora prijímateľov sociálnych služieb s rozličným druhom postihnutia na 
športovom podujatí Pestrý deň 2021. Grant slúži na zakúpenie vecných cien pre prijímateľov z 
Domovov sociálnych služieb zriadených vrámci Bratislavského samosprávneho kraja, počas 
súťaže Pestrý deň. Z grantu sa tiež uhradia potreby na výrobú medialí a minerálne vody pre 
súťažné družstvá. 

 


