Nadácia Volkswagen Slovakia splnila sen prijímateľom sociálnej služby v TROJLÍSTKU-CSS
v Ružomberku
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii”
podporila 9 inovatívnych vzdelávacích projektov sumou 14-tisíc eur, ktoré boli určené
na vzdelávanie a integráciu telesne i mentálne znevýhodnených detí a mladých dospelých
zo zariadení a domovov sociálnych služieb.
V rámci Žilinského samosprávneho kraja podporila projekt TROJLÍSTKA - centra
sociálnych služieb v Ružomberku s názvom ,,Podnety = aktivizácia a aktivizácia = život!".
Nosnou myšlienkou projektu je vzdelávanie a aktivizácia detí a mladých dospelých s
mentálnym a viacnásobným znevýhodnením, najmä detí s autistickými prejavmi, prostredníctvom
využitia interaktívnej tabule vo vzdelávaní a v terapeutickom prístupe.
Pri práci s interaktívnou tabuľou budú pracovníci a hendikepovaní prijímatelia sociálnej
služby spoločne hľadať moderné komunikačné alternatívy a vytvoria informačné materiály v
prístupnej forme s prihliadnutím na individuálne potreby a schopnosti cieľovej skupiny.
Výstupom projektu bude interaktívny výukový program, ktorý bude spracovaný v
zrozumiteľnej forme pre jednotlivé vekové kategórie a rôzne stupne mentálneho znevýhodnenia,
zvlášť pre deti s autistickými prejavmi.
Na tvorbe učebných materiáloch sa budú podieľať odborní pracovníci centra sociálnych
služieb, špeciálni pedagógovia Spojenej šloly – ŠZŠ v Ružomberku a tiež aj samotní prijímatelia
sociálnej služby.
Vďaka podpore od Nadácie Volkswagen Slovakia bude prijímateľom sociálnej služby

v TROJLÍSTKU- centre sociálnych služieb, na pracovisku DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4,
interaktívna tabuľa slúžiť ako komunikačná alternatíva, prostriedok využitia moderných informačných
technológií a pomôcka na ich všestranný rozvoj.
Prijímatelia sociálnej služby budú mať možnosť využiť svoj tvorivý, umelecký a intelektuálny
potenciál nielen vo vlastný prospech, ale i na obohatenie svojho okolia. Rôznorodé aktivity, ktoré
prostredníctvom interaktívnej tabule zrealizujeme, budú smerovať k odstráneniu komunikačných
a sociálnych bariér a k integrácii do spoločnosti.
Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám umožnila preniesť tieto myšlienky a sny z
,,papiera“ do každodennosti s cieľom uľahčenia a spestrenia života inak obdarených detí a dospelých.
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