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Grantový program Vzdelaním k integrácii

Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov

Všeobecné informácie

Krátka charakteristika 
grantového programu

• Vybudovanie stoličkového výťahu ako bezbariérového riešenia pre hendikepovaných žiakov 
na 3 vybraných školských zariadeniach a pomoc pri debarierizácii hygienických zariadení a 
vybudovaní denných hygienických miestností pre imobilných žiakov na týchto vybraných 
školách

Cieľ grantového programu: • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy integráciou imobilných žiakov
• Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností imobilných žiakov
• Podporiť aktivizáciu telesne postihnutých žiakov

Rozpočet: Max. 8 000 € realizácia bezbariérového riešenia v spolupráci s APPA
(Asociácia pomoci postihnutým - APPA)                                                                        pre 1 školské

a zariadenie
Max. 1 000 € na debarierizáciu hyg. zariadení, vybudovanie, dovybavenie
denných hygienických miestností, vybavenie školy špeciálnymi
zdravotnými pomôckami pre imobilných žiakov

Časový harmonogram

Prijímanie žiadostí  
o grant:

Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk
od 15.5. 2019 do 30.9. 2019 

Rozhodnutie  a  
poskytnutie grantu:

október 2019

Realizácia projektov: november 2019 – jún 2020 
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Grantový program Vzdelaním k integrácii

Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov

Grantové pravidlá

O grant sa môžu 
uchádzať:

Kritéria výberu:

• Základné školy na území Slovenskej republiky, ktoré vzdelávajú imobilných žiakov
• Stredné školy na území Slovenskej republiky, ktoré vzdelávajú imobilných žiakov

• Počet imobilných žiakov v školskom zariadení (min. 2)
• Počet plánovaných prijatí imobilných žiakov do školského zariadenia
• Plán zorganizovania charitatívneho podujatia ako aktívneho spôsobu dofinancovania projektu
• Spôsobilosť školy poskytovať výučbu pre imobilných žiakov
• Realizovateľnosť projektu
• Finančná efektívnosť
• Rozšírenie možností integrácie žiakov s telesným postihnutím

Projekt: • Realizuje sa na Slovensku a má pravdivo uvedené všetky participujúce subjekty 
• Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie 
• Podporuje participáciu komunity
• Dôraz na aktívnu participáciu samotných subjektov
• Po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov

Postupnosť projektu: • Vyhlásenie výzvy, registrácia prihlášok, zhodnotenie a výber
• Zorganizovanie charitatívnej akcie
• Analýza projektu bezbariérovej úpravy špecifickej pre vybranú školu (spolupráca APPA)
• Realizácia projektu vo vybranom školskom zariadení
• Slávnostné otvorenie a predstavenie projektu
• Vypracovanie záverečnej správy
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Grantový program Vzdelaním k integrácii

Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov

Príklady projektov 

• Vybudovanie stoličkového výťahu ako bezbariérového riešenia pre imobilných žiakov
alebo

• Vybudovanie iného bezbariérového riešenia pre imobilných žiakov
a

• Zriadenie alebo vybavenie bezbariérových hygienických zariadení pre imobilných žiakov
• Zriadenie alebo vybavenie špeciálnej hygienickej miestnosti pre imobilných žiakov
• Vybavenie školského zariadenia špeciálnymi zdravotnými pomôckami ako pomoc pri 

každodenných činnostiach imobilných žiakov

Dodatočné informácie 
k projektu

• Anotácia k projektu
• Kontaktná osoba k projektu: PhDr. Ľudovíta Chmelárová

(programová manažérka a koordinátorka z Asociácie pomoci postihnutým - APPA) 
tel. č. 0905 991 901, email: chmelarova@appa.sk
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https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Vzdelaním-k-integrácii_Anotácia-1.pdf
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