
                      

 

 

 

 

 

ABY ĽUĎIA ĽUĎOM POMÁHALI 2015 

Program ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI realizuje Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so 

spoločensky zodpovednými firmami v Nitrianskom kraji už od roku 2007. Firmy zakúpením živého 

stromu a vysadením filantropickej aleje podporia systematickú a zmysluplnú prácu mimovládnych 

organizácií. Ich práca pomáha zlepšovať kvalitu života náš všetkých. 

V tomto roku sa do grantového programu prihlásilo až 17 organizácií. Firmy po náročnom uvažovaní 

vybrali dve organizácie a podporili ich výškou 4 954,00 EUR. 

 

Partneri projektu 

            

 

 

Podporené projekty 

 

Centrum Slniečko n.o. 

Aktivity neziskovej organizácie Centrum Slniečko už roky dopĺňajú systém starostlivosti a pomoci 

obetiam domáceho násilia, matkám a deťom v krízových životných situáciách. Využívajú inovatívne 

prístupy, aby poskytovali kvalitné a odborné služby a poskytli klientkam život bez násilia a v bezpečí. 

Centrum Slniečko nerieši len základné životné potreby, ale ponúka aj ďalšie nadstavbové služby. 

Chránená dielňa podporuje práve oblasť zamestnávania. Sprostredkováva zmysluplnú pracovnú 

náplň, podporuje profesijný rast a povzbudzuje sebadôveru a dôstojnosť každého, kto v nej pracuje. 

Chránená dielňa je v Nitre v prevádzke takmer dva roky. Klienti sa v nej môžu každý deň na polovičný 

úväzok tvorivo realizovať, rozvíjať vlastnú sebarealizáciu, naplniť si svoj sen o zamestnaní a začlenení 

sa medzi ľudí. 

Financie z projektu použijú na novú pracovnú aktivitu - výrobu textilných tovarov technikou 

Patchwork. Dielňa získa nový šijací stroj, látky a potrebný materiál na túto aktivitu.  



                      

 

 

Udelený grant: 2 100,00 EUR. 

 

 

Krajské stredisko ÚNSS Nitra 

V súčasnosti sa kvalita zraku pod vplyvom spôsobu života výrazne zhoršuje. Nejde pritom iba o 

dospelú populáciu, ale tieto tendencie sú viditeľné už aj u detí predškolského veku. Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska (ÚNSS) združuje nevidiacich a slabozrakých osôb, ich priaznivcov, priateľov, 

rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. Práve na deti sa chce krajské stredisko v Nitre upriamiť. 

Mnoho krát deti v mladšom veku nevedia rozoznať, či sa im zrak kazí, nepociťujú potrebu sťažovať sa 

a hľadajú svoje vlastné techniky na zlepšenie videnia (napr. žmúrenie, priblíženie knihy k očiam, 

dotváranie si videného objektu a pod.) Pritom včasné diagnostikovanie zrakových porúch je kľúčové 

pre ich korekciu, prípadne úplné vyliečenie. Do ordinácie však rodičia prichádzajú s deťmi až vždy, 

keď je krátkozrakosť, škúlenie či nerovnomerné zakrivenie rohovky príliš rozvinuté. Práve na túto 

situáciu chce krajské stredisko reagovať.  V rámci projektu chcú poskytnúť služby pre deti 

z materských škôl. V Nitrianskom kraji oslovia 15 škôlok a vyšetria zrak cca 750 deťom. Diagnostické 

vyšetrenie bude prebiehať screeningovým autorefraktometrom Plusoptix. Veľkou výhodou tohto 

nástroja je, že umožňuje zisťovať očné poruchy u detí už od 6 mesiacov. Zároveň ide o nemedicínsku 

diagnostiku, teda nemusí byť realizovaná výhradne očným lekárom. 

Financie z programu použijú na úhradu časti mzdy pre pracovníkov projektu, cestovné a kancelársky 

materiál.   

Udelený grant 2 854,00 EUR 

      


