
Vyhodnotenie dotácií 2021

Sociálne

Projekt Žiadateľ
Poskytnutá 

dotácia 
Zhodnotenie projektov 

S Nezábudkou nie sme 

sami 2021

Nezábudka - združenie 

na pomoc rodinám so 

zdravotne postihnutými 

deťmi a mladistvými

3 700,00  €

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a 

mladistvými aj v roku 2021 pomáhalo za podpory Mesta Senec nielen svojim 

členom, ale celým ich rodinám -  ich obklopujúcim bublinám - zabezpečením 

pravidelnej canisterapie, hipoterapie, rehabilitačného plávania, hudobnej terapie. 

Tieto finančne a časovo mimoriadne náročné intervencie sú pre rodiny bezplatné, 

a niektoré sa dokonca dejú priamo v Dome Nezábudka v rámci poskytovanej 

dennej starostlivosti o klientov. Rodičia sú tak aspoň trošku odbremenení a majú 

o jednu "obehávačku" menej. V časoch, kedy aj ľudia bez akéhokoľvek hendikepu 

trpia izoláciou a zhoršením zdravotného stavu, či už fyzického alebo psychického, 

sa ukazuje ešte výraznejšie mimoriadna dôležitosť dôslednej starostlivosti o tých 

najzraniteľnejších: deti a mladých so zdravotným znevýhodnením.

rekondično rehabilitačný 

pobyt

Slovenský zväz telesne 

postihnutých, Základná 

organizácia Senec

1 200,00  €

Vďaka finančnej podpore z egrant-u mesta Senec naša organizácia SZ TP č. 215 

Senec v roku 2021, napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, 

realizovala rekondično-rehabilitačný pobyt od 21.6-26.6.2021 v liečebnom dome 

AQUA a VEĽKÁ FATRA v Turčianskych Tepliciach, s návštevou Kremnice a

rekondično-rehabilitačný pobyt od 18.7.-23.7.2021 v liečebnom 

dome ANNA v Trenčianskych Tepliciach. Po tak dlhej dobe v sociálnej izolácii, boli 

tieto pobyty významnou zmenou v živote členov ZO. Vzájomná komunikácia a 

možnosť opustiť uzavreté domáce prostredie, poznanie nových vecí, významne 

ovplyvnili fyzický a psychický stav účastníkov.

Priestor a aktivity pre 

rodičov a deti v rozmedzí 

rokov 0-6

Rodinné centrum 

Senecké slniečko
1 900,00  €

Centrum bolo otvorené denne, navštívilo ho cca 5 rodín denne. Plus cez víkend si 

rodiny organizovali v centre aj vlastné akcie a bolo prístupné takmer nepretržite. 

Finančné prostriedky sme použili na prenájom. Na nákup nových materiáloch, 

ktoré sme využili aj v letnom tábore, ktoré sme počas leta organizovali.
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Vyhodnotenie dotácií 2021

Sociálne

Sami a s nami - 

psychologicko-sociálna 

intervencia nielen pre 

závislých klientov 2021

Správny krok o.z. 6 000,00  €

Občianske združenie Správny krok o.z. vie našim obyvateľom Mesta Senec aj 

vďaka finančnej podpore Mesta Senec ponúknuť široké spektrum poradenských a 

sociálnych služieb nie len v problematike drogových závislostí a diabetu. 

Pre Mesto Senec je prínosom viac informovaných a triezvych ľudí, ktorí môžu so 

svojimi rodinami prežívať plnohodnotný život a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. 

Občania sú spokojnejší, majú lepšiu perspektívu sebauplatnenia a môžu ísť 

príkladom práve aktívne závislým ľuďom, ktorým majú možnosť ukázať, že sa to 

dá zvládnuť a žiť triezvo v abstinencii je len na ich rozhodnutí. 

Aj vďaka Vám môžeme pomáhať a máme výsledky :)

Zlepšenie pracovných a 

mentálnych zručností

Základná organizácia 

Jednoty dôchodcov na 

Slovensku Senec

1 100,00  €

Jednota dôchodcov Senec realizovala svoj program práve pre svojich členov. 

Podarilo sa nám zapojiť do aktivít aj svojich vnukov, vnučky. Zrealizovali sme 

krátke jednodňové výlety za poznaním našej histórie a jeden trojdňový turistický 

výlet. Zrealizovali sme pracovné dielne, ktoré viedli naše členky, čím získali určité 

uznanie okolia, čo sa odrazilo aj na ich sebavedomí. Finančné prostriedky sme  

použili na nákup počítača , tlačiarne a drobného matrieálu potrebného k realizácii 

dielničiek,

Darcovstvo krvi, sociálna 

činnosť pre rodiny s 

deťmi a seniorov, 

osvetová činnosť

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok 

Bratislava - okolie

3 100,00  €

Miestny spolok SČK Senec v roku 2021 zorganizoval 3 mobilné odbery krvi, 

ktorých sa zúčastnilo 109 darcov. Na zabezpečení odberov sa podieľalo 10 

dobrovoľníkov. Naši dobrovoľníci aktívne pomáhali pri rozvoze rúšok a doplnkov 

výživy starším občanom mesta. Nakupovali potraviny a vyzdvihovali lieky pre 

starších občanov počas lockdownu. Náš spolok nezabudol ani na jubilantov z 

radov našich členov a uctil si ich kvietkom, bomboniérou a krátkou spoločnosťou. 

Starším a osamelým občanom mesta spolok pomohol formou veľkonočných a 

vianočných balíčkov. Počas potravinovej zbierky v Kauflande spolok vyzbieral 

1100kg potravín, ktoré následne pomohol rozniesť do soc. slabších rodín.

Zároveň spolok zabezpečoval zdravotnícky dozor na akciách mesta a šíril 

zdravotnícku osvetu formou ukážok 1. pomoci. V lete spolok uviedol do činnosti 

prvú potravinovú skrinku prvej pomoci v meste.
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