
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam doručených žiadostí v 1. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia  
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013 

 

Oblasť podpory: Rozvoj služieb v sociálnej oblasti 
Prioritná oblasť 1: Deinštitucionalizácia služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a pre dospelých umiestnených v 

ústavných zariadeniach 
Prioritná oblasť 2: Podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb MNO 
Prioritná oblasť 3: Podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni 

 
Číslo 
žiadosti 

Žiadateľ Názov projektu 
Prior. 
oblasť 

SS-1-001 Občianske združenie AUTIS 
Rozvoj terénnych a ambulantných služieb v 
Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS 

2 

SS-1-002 
Artest - polyestetické vzdelávanie 
znevýhodnenej mládeže 

Sociálne divadlo Hopi hope 
2 

SS-1-003 Gréckokatolícka charita Prešov Cesta - k lepšej kvalite života 2 

SS-1-004 Diecézna charita Banská Bystrica Šanca pre všetkých 2 

SS-1-005 Slovenská asociácia cystickej fibrózy 
Lepší život pre deti a dospoelých s CF na Slovensku 
a Ukrajine 

3 

SS-1-006 TENENET o.z. Vieme a chceme pracovať ! 2 

SS-1-007 TIMI, n.o. 
Zvýšenie kvality života detí s DMO rozšírením 
služieb Centra Liberta 

1 

SS-1-008 
Nezisková organizácia pre zrakovo 
postihnutých, n.o. 

Rozvoj rannej starostlivosti pre rodiny s deťmi so 
špeciálnymi potrebami 

2 

SS-1-009 Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich 
Tlmočnícka služba a sprostredkovanie tlmočníckej 
služby pre osoby s poruchou sluchu 

2 

SS-1-010 Centrum sociálnych služieb KA Mosty 2 

SS-1-011 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica 
Podpora nezávislosti klientov s mentálnym a 
telesným postihnutím v meste Hlohovec 

2 

SS-1-012 Viera Reštart n.o. Kolotoč radosti 1 

SS-1-013 
Krajské poradenské centrum ZPMP v 
Prešovskom kraji, n.o. 

Aj ja môžem byť aktívnym občanom 
3 

SS-1-014 M.E.S.A. 10 
Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov 
do lokálnych komunít na príklade pilotného územia 
Banskobystrického kraja 

1 

SS-1-015 Partnerstvo sociálnej inklúzie Michalovce Dajme viac tým, ktorí majú menej 3 

SS-1-016 Arcidiecézna charita Košice 
Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v podmienkach 
Arcidiecéznej charity Košice 

2 

SS-1-017 Návrat, o.z. 

ART a správna parta. Implementácia programu ART 
- agression replacemnet training / tréning 
nahradzovania agresivity iným správaním pre deti a 
mládež v riziku ohrozenia v Slovenskej republike 

2 

SS-1-018 
Slovenská asociácia detských Bobath 
terapeutov 

Do troch rokov tisíc krokov 
1 

SS-1-019 OZ Iniciatíva Mosty solidarity 3 

SS-1-020 Občianske združenie P(l)uto Plutošop - nová šanca pre všetkých 1 
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Číslo 
žiadosti 

Žiadateľ Názov projektu 
Prior. 
oblasť 

SS-1-021 Aliancia žien Slovenska 
Ambulantné a terénne služby pre sociálne 
ohrozené a odkázané obete domáceho násilia 

2 

SS-1-022 OZ Vagus 
DOMEC - Denné nízkoprahové a integračné 
centrum pre ľudí bez domova 

2 

SS-1-023 Slovenský výbor pre UNICEF Cesta pre Cestu 2 

SS-1-024 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Včasná diagnostika zrakových porúch u detí 
predškolského veku 

1 

SS-1-025 
Alzheimer Slovakia - Asociácia poskytovateľov 
starostlivosti postihnutých Alzheimerovou 
chorobou a inými formami demencie, o.z. 

Spoločne proti demencii - Komplexný 
celoslovenský program včasnej diagnostiky pre ľudí 
postihnutých rôznymi formami demencie a 
Alzheimerovou chorobou 

1 

SS-1-026 OZ ICHTYS Streetwork 2 

SS-1-027 Trnavská arcidiecézna charita 
Podpora lokálnych sociálnych služieb 
prostredníctvom rozvoja Centier pomoci človeku 
Trnavskej arcidiecéznej charity 

2 

SS-1-028 Dva brehy 
SPOLU / Sociálnopsychologická poradňa otvorená 
ľuďom 

2 

SS-1-029 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Petržalke, Pracovno-
socializačné centrum IMPLUZ 

Spoločne za prijatie - za život bez zvýhodnenia 
2 

SS-1-030 SEJ JES Pilotný projekt sociálneho poradenstva 3 

SS-1-031 
AUTISTI - agentúra špecializovaných služieb 
pre autistov a iné zdravotné postihnutia 

Ako sa v komunite rodí zmena 
2 

SS-1-032 Člověk v tísni, ops - pobočka Slovensko Efektívne sociálne služby 2 

SS-1-033 Drahuška a my, ... O.z. Sme samostatnejší ! 1 

SS-1-034 OZ Žena v tiesni Analýza potrieb zažívajúcich domáce násilie 2 

SS-1-035 VIA VIVIT, n.o. 
Praktický manuál lokálnych komunít na podporu 
sociálnej kohézie 

3 

SS-1-036 Združenie STORM ROADS 2 

SS-1-037 Humanitarian, n.o. Doma a bez starosti 2 

SS-1-038 Partnerstvo sociálnej inklúzie LIPTOV o.z. Sociálny dialóg a súdržnosť v regióne Liptov 3 

SS-1-039 Zdravé telo, zdravý duch Nie sme iní 1 

SS-1-040 EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského 
Program sociálnej inklúzie pre deti a mládež so 
sluchovým postihnutím 

2 

SS-1-041 Komunitné centrum 
Rozvoj sociálnach služieb Komunitného centra v 
Nitre 

2 

SS-1-042 Združenie FEMAN 
Zriadenie mobilného diagnostického centra pre 
seniorov so zhoršujúcim sa vízusom 

2 

SS-1-043 
Pespektíva - Občianske združenie pre telesne 
postihnuté deti a mládež 

Asociácia včasnej intervencie 
1 

SS-1-044 Náruč - Pomoc deťom v kríze 
Podporné programy pre rodiny v kríze ako 
efektívny nástroj ochrany detí pred násilím 

2 

SS-1-045 ULITA, občianske združenie 
Rozvoj terénnej sociálnej práce a komunitnej práce 
na sídlisku Kopčany 

2 

SS-1-046 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom 
na polceste" so sídlom vo Veľkom Slávkove 

Komplexná integrácia odchovancov detských 
domovov do spoločnosti 

1 

SS-1-047 Občianske združenie BOVAP 
Podpora sociálnej kohézie medzi sociálne 
ohrozenými obyvateľmi a pracovníkmi verejnej 
správy v okrese Lučenec 

3 

SS-1-048 Občianske združenie ODYSEUS Peer prevencia HIV 2 

SS-1-049 Záujmové združenie žien MYMAMY Bezpečie - Bývanie - Budúcnosť 3 

SS-1-050 Viera -Láska-Nádej, o.z. 
Škola hrou - včasná diagnostika a intervencia u detí 
s viacnásobným postihnutím 

1 

SS-1-051 Detský klub zdravotne postihnutých detí a Špecializované programy včasnej intervencie pre 1 



 
 

Číslo 
žiadosti 

Žiadateľ Názov projektu 
Prior. 
oblasť 

mládeže v Košiciach deti a mládež s mozgovou obrnou a podobnými 
neurologickými diagnózami 

SS-1-052 Občianske združenie Chrabromil 

Realizáciou pracovnej terapie a voľno časových 
aktivít v komunite poskytujeme znevýhodneným 
obyvateľom, umiestneným v zariadení sociálnych 
služieb, podnetné prostredie pre ich integráciu a 
rozvoj samostatnosti. 

1 

SS-1-053 Združenie miest a obcí Slovenska 
Podpora programov prevencie vzniku a rozvoja 
odkázanosti na sociálne služby 

3 

SS-1-054 Šanca pre nechcených 

KOLÍSKA ZÁCHRANY - výskum, sieťovanie, tvorba 
politík a rozvoj dobrovoľníctva na sanáciu 
materstva a rodičovstva a na efektívnejšiu pomoc 
matkám s deťmi v núdzi 

2 

SS-1-055 Áno pre život 
Podpora medzisektorového dialógu za účelom 
zlepšenia pomoci členom ohrozených rodín 

2 

SS-1-056 SVETIELKO POMOCI n.o. 
Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb v 
Košickom a Prešovskom kraji 

2 

SS-1-057 VIERA reštart n.o. Kolotoč radosti 1 

SS-1-058 Len Tak Tak, o.z. Trojuholník 1 

SS-1-059 Fórum života Žiť pre druhého 2 

SS-1-060 Občianske združenie "Za dôstojný život" 
Preventívne programy na podporu včasnej 
diagnostiky a vedenie detí ohrozených sociálnym 
vylúčením a chudobou 

2 

SS-1-061 Občianske združenie Pro Vida Štartovací Buddy 1 

 
 


