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Názov projektu

Ergoterapeutická dielnička pre deti a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím

Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa

Centrum Naša chalúpka, o.z.
IČO 51242893
ul. gen. Svobodu 977/46, Partizánske 958 01

Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

Mgr. Marta Ondrišejeová
0904 67 22 70
nasachalupka@centrum.sk
dom služieb Alfa, ul. Februárová 1478/2, Partizánske

Našim projektovým zámerom je zriadenie ergoterapeutickej dielničky pre
deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením.
Osoby so zdravotným postihnutím sa vo svojom živote stretávajú s mnohými
fyzickými a tiež psychickými prekážkami, s nepochopením, s izoláciou, ktorá
negatívne vplýva na kvalitu ich života. U týchto ľudí už len samotný fakt
uvedomenia si svojho závažného a nezmeniteľného zdravotného stavu,
negatívne ovplyvňuje ich celkový zdravotný stav, čoho dôsledkom je
beznádej, apatia, depresie s ktorými sa len veľmi ťažko vyrovnávajú a to aj
napriek pomoci rodiny.
Naša organizácia sa im snaží empaticky s citom pomáhať tak, aby tú pomoc
Stručný popis projektu,
považovali za niečo prirodzené a pomocou aktivít, ktorých súčasťou je i
očakávaný výsledok/prínos
tento projekt sa im snažíme vytvoriť dôstojný priestor na ergoterapeutickú
pre komunitu
činnosť. Budú mať možnosť sa tam spolu stretávať, nadväzovať priateľstvá,
niečomu sa naučiť a robiť to, čo môžu a dokážu ....priestor kde získajú pocit
potrebnosti, dôstojnosti a sebarealizácie, pretože práve to ich duchovne
napĺňa a zhodnocuje. Stretnutia v tejto dielničke im umožnia okrem
plnohodnotného trávenia voľného času aj systematicky rozvíjať záujmovú
tvorivú činnosť, ktorá je pre ľudí so zdravotným postihnutím jednou zo
spôsobov terapie, lebo má potenciál priaznivo ovplyvňovať ich zdravie aj
osobnosť. Našou snahou je zvýšiť im kvalitu života a začleňovať ich do
spoločnosti tak, aby sa cítili jej súčasťou a uvedomovali si svoju hodnotu a
dôležitosť a, aby hodnotili svoj život cez zmysluplné aktivity, s vedomím
prijatia a s optimistickým pohľadom do budúcnosti.

Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Popis účasti predkladateľa
na realizácii

Hlavným cieľom projektu je , ul. gen. Svobodu 977/46, Partizánskedom
služieb Alfa, ul. Februárova 1478/2, PartizánskeNašim projektovým
zámerom je zriadenie ergoterapeutickej dielničky pre deti a mladých ľudí s
ťažkým zdravotným znevýhodnením.
Hlavným cieľom projektu je vybavenie priestoru nábytkom IKEA tak, aby
bol priestor funkčný pre všetky aktivity, pre ktorý bude využívaný. Do
miestnosti bude zakúpený nový nábytok - stoly, stoličky, nástenné police,
úložné kombinácie so škatuľami, materiál k ergoterapii (látky, očká, stužky,
nite...)

Predkladateľ zabezpečí:
- vyškoleného ergoterapeuta
- práce spojené s fungovaním celého projektu
- nákup nábytku aj materiálu na tvorenie podľa rozpočtových
položiek
- osloví dobrovoľníkov z radov rodičov a zorganizuje si ich prácu

Prehľad rozpočtových položiek:

Názov položky

stoly

Popis výdavku
2 stoly dlhé 180 cm, ktoré sa dajú rozložiť,
199 €/ks
15 stoličiek z veľmi odolného plastu s
vankúšovitým efektom pre komfortné sedenie,
70 €/ks

Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

398,00

398,00

1050,00

1050,00

69,90

69,90

110,98

110,98

51,98

51,98

83,98

83,98

69,90

69,90

police
134,98
materiál na tvorenie látky, nite, stužky, bezpečnostné očká, gombíky,
ponožky, duté umelé vlákno....
80,28
SPOLU
2050,00
Poznámka.: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

134,98

stoličky
policový diel

police
police

policový diel IKEA
2 police - úložná kombinácia IKEA, 55,49
€/ks
2 nástenné úložné diely IKEA, 25,99 €/ks
2 úložné kombinácie IKEA so škatuľami,
41,99 €/ks

police
police

úložná kombinácia IKEA
2 úložné kombinácie IKEA so škatuľami,
67,49 €/ks

30,28
2000,00

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované? V
prípade chýbajúcich finančných prostriedkov tieto si zabezpečíme zo sponzorských príspevkov.

