TLAČOVÁ SPRÁVA
Vyhlásenie výsledkov grantového programu Na pomoc deťom
Desať projektov zameraných na pomoc deťom podporili RWE Gas Slovensko a Asociácia
komunitných nadácii Slovenska. V rámci spoločného grantového programu pomáhajú
ťažko chorým deťom a ich rodinám zmierniť následky chorôb a zlepšiť kvalitu ich života.
Program spoločne vyhlásili ešte na jeseň minulého roka, aby podporili zdravie a zdravý životný
štýl detí a mládeže. „Verím, že sa nám podarilo naplniť náš cieľ a vybrané projekty skutočne
zlepšia zdravotný stav detí alebo aspoň zmiernia následky ich ťažkých chorôb,“ vyjadruje
presvedčenie konateľ spoločnosti RWE Gas Slovensko Miroslav Kulla.
Program Na pomoc deťom realizujú v spolupráci s RWE Gas Slovensko tri členské organizácie
Asociácie komunitných nadácií Slovenska: Komunitná nadácia Bardejov pre východoslovenský
región, Komunitná nadácia Bratislava pre západoslovenský región a Komunitná nadácia Zdravé
mesto pre stredoslovenský región.
Podporených 10 projektov v celkovej hodnote 17 832 eur
Pre západoslovenský región sa hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti
RWE Gas Slovensko a AKNS rozhodla podporiť 3 projekty:
1. Plamienok n.o. – Projekt nákupu zdravotníckych potrieb a pomôcok pre detskú domácu
hospicovú starostlivosť – 2 500 eur
2. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – DystroCentrum a jeho vybavenie rehabilitačnými
pomôckami – 2 497,99 eur
3. Slovenské hemofilické združenie – Rehabilitačný tábor detských hemofilikov (suma bude
použitá v rámci položky ubytovanie a stravu pre 60 účastníkov tábora) – 946,01 eur
V rámci východného Slovenska bude udelený grant 3 organizáciám:
1. Svetielko pomoci, n.o. – projekt Detský hospic SVETIELKO POMOCI – 2 500 eur
2. ZPZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých – projekt Za svetlom – 1 907 eur
3. Francesco – regionálne autistické centrum – projekt Vytvorme bezpečné ihrisko pre deti
s autizmom – 1537 eur
V stredoslovenskom regióne sa vďaka grantovému programu podporia 4 žiadosti:
1. Integrácia postihnutého dieťaťa, o.z. – Projekt Delfinoterapia – 1 500 eur
2. Nožička, o.z. – Projekt Zakúpenie rehabilitačného prístroja Motomed – 1 500 eur
3. Svetielko nádeje, o.z. – Projekt Zakúpenie rehabilitačného prístroja Motomed pre choré deti –
1500 eur
4. Centrum dobrovoľníctva, o.z. – Projekt Opri sa o mňa – 1 444 eur
Kontakt:
Viac informácií pre média poskytuje Ing. Jozef Jarina, správca a riaditeľ Komunitnej nadácie
Bardejov na emailovej adrese knbj@bardejov.sk a na 0907 972 763.

