Zoznam podporených projektov zo Zamestnaneckého grantového programu 2014

Číslo

1

2

Číslo
projektu

ZGP 01

ZGP 02

Názov predkladateľa

Branislav Benčík

Daniela Tejkalová, Klára
Zelenková, Peter Bennár

Názov projektu

Domček na breze

Kraj realizácie

Bratislavský

Hurrrá do práce - program
pre mamičky po materskej Bratislavský
dovolenke

Miesto
realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Limbach,
Suchý vrch

Detský klub Lesnou cestičkou je jeden z mála zariadení
typu lesnej škôlky, ktoré na Slovensko prinášajú nový
alternatívny prístup k vzdelávaniu predškolákov. Projekt
umožní dobudovanie prírodného ihriska pre deti formou
tzv. domčeka na strome („tree house“), ktorý bude slúžiť
1 000,00 €
jednak na voľnú hru a športové aktivity detí, ale tiež ako
zázemie pre niektoré vzdelávacie činnosti. Do vybudovania
domčeka budú ako dobrovoľníci zapojení zamestnanci
spoločnosti Orange a rodičia detí z detského klubu, čím sa
posilní komunitný rozmer činnosti klubu.

Pezinok

Cieľom projektu je pomôcť mamičkám vrátiť sa po
materskej dovolenke úspešne do práce. Dopomôcť má k
tomu sprístupnenie užitočných a praktických informácií,
ktoré mamičkám uľahčia rozhodovanie o svojej budúcnosti.
Mamičky často zažívajú pocit frustrácie z toho, ako si
1 200,00 € zadeliť čas medzi rodinu, prácu a svoje osobné potreby.
Projekt Hurrrá do práce chce pomôcť mamičkám
prostredníctvom seminárov orientovať sa na trhu práce a
ukázať im možnosti, ako využiť svoj potenciál i skúsenosti,
ale zároveň mať dostatok energie i času na rodinu, na
svoje deti, domácnosť i vlastné koníčky.

Číslo

3

4

Číslo
projektu

ZGP 03

ZGP 06

Názov predkladateľa

Lucia Hopjáková

Lucia Gajarská, Dana
Polláková, Martina
Gašperánová, Branislav
Brtiľ

Názov projektu

Kraj realizácie

Dobudovanie detského
Banskobystrický
ihriska v Krízovom centre

Hravý Maják

Bratislavský

Miesto
realizácie

Dom Svätej
Alžbety n.o,
Ulica 9. mája
74, 974 01
Banská
Bystrica

Bratislava

Podporená
suma

Anotácia projektu

Organizácia Dom svätej Alžbety je zariadenie poskytujúce
sociálne služby deťom a osamelým matkám s deťmi, ktoré
sa z rôznych príčin ocitli v krízovej situácii. Cieľom tohto
projektu je dobudovanie detského ihriska pre deti, ktoré sa
v krízovom centre nachádzajú. V apríli tohto roku boli
uskutočnené terénne úpravy okolia, vypílené kry,
659,00 €
postavené pieskovisko za pomoci sponzorov a
dobrovoľníkov. Do prác boli zapojené aj deti a matky. Z
nedostatku finančných prostriedkov sa nepodarilo zakúpiť
šmýkačku, hojdačky a za pomoci grantového programu
Nadácie Orange by sa podarilo toto detské ihrisko
dokončiť.
Cieľovou skupinou projektu Hravý Maják sú deti so
syndrómom CAN – týrané deti, zneužívané alebo
zanedbávané, ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia
ocitli v krízovom centre Maják Nádeje. V súčasnosti Maják
Nádeje nedisponuje spoločenskou miestnosťou, pre týrané
1 500,00 € deti. Cieľom projektu je z miestnosti, ktorá doteraz slúžila
ako sklad šatstva vytvoriť spoločenskú miestnosť pre deti.
V rámci tejto iniciatívy je potrebné vypratať súčasné veci,
poukladať ich do iného priestoru, vymaľovať priestor,
položiť parkety, zariadiť a zútulniť miestnosť. Zmyslom je,
aby sa deti v tomto priestore cítili bezpečne a útulne.

Číslo

5

6

7

Číslo
projektu

ZGP 07

ZGP 08

ZGP 09

Názov predkladateľa

Ing. Jozef Števek

Názov projektu

Kamarátka PRÍRODA

Kraj realizácie

Banskobystrický

Ivan Zifčák, Ing. Stanislav
Športujme, oddychujme a
Kamenický, Ing. Lenka
Trnavský
hrajme sa
Kamenická

Jakub Mareček

Oprava skejt parku v
Petržalke

Bratislavský

Miesto
realizácie

Materská
škola Nová2,
Banská
Bystrica

Vrbové

Bratislava
Petržalka

Podporená
suma

Anotácia projektu

Areál materskej škôlky v Banskej Bystrici je neupravený a
zanedbaný. Deti nemajú vytvorené zastrešené miesto na
posedenie v prípade oddychu, nemajú sa kam schovať v
horúcich mesiacoch. Cieľom projektu je zrekonštruovať a
obnoviť areál školy a vytvoriť deťom miesto v záhrade, kde
900,00 € by sa spoločne s pani učiteľkami vzdelávali. Do projektu sa
zapoja aj samotné deti, ktoré čaká spoločná výsadba
stromčekov, kvetov a udržiavanie areálu. Očakáva sa, že
deti takto lepšie spoznajú prírodu a jej krásy, získajú
pozitívny príklad ako sa k prostrediu a k prírode treba
správať, ako si ho treba vážiť, zveľaďovať a chrániť.
Vrbové je malé mesto, v ktorom neexistuje veľa možností
na spoločné športovo relaxačné aktivity pre rodičov s
deťmi. Zamestnanci Orange sa rozhodli v tomto projekte
pomôcť s dobudovaním druhej fázy športovo - oddychovej
zóny v priestoroch areálu ZŠ vo Vrbovom. Táto zóna bude
1 100,00 € slúžiť nielen deťom, ale aj všetkým obyvateľom mesta.
Cieľom aktivity je spoločne s deťmi zo ZUŠ skrášliť
betónový plot, ktorý ohradzuje priestor areálu. Dobrovoľníci
pomôžu upraviť priestor a osadiť detské preliezky pre
menších športovcov a lavičky ako útočisko pre unavených
športovcov a dozorujúcich rodičov.
Korčuľovanie v skejt parku je síce mladý šport, ale o to viac
si získal srdcia mladých korčuliarov. V súčasnosti je v
Bratislave málo voľno prístupných športových areálov, kde
sa dá venovať tejto zaujímavej voľnočasovej aktivite.
500,00 € Projekt má podporiť opravu skejt parku v Petržalke na
Markovej ulici. Jedná sa o voľno prístupný areál slúžiaci
korčuliarom, skejtbordistom a bajkerom. Títo mladí ľudia
pomôžu a pridajú sa k oprave konštrukcií, ktoré im slúžia
pri ich športových aktivitách.

Číslo

8

9

10

Číslo
projektu

ZGP 10

ZGP 12

ZGP 14

Názov predkladateľa

Judita Klátiková

Názov projektu

Rodičia a škôlka
vychovávajú budúcich
olympionikov

Materská škola v
Aktívny oddych
Šamoríne, Ida Dupačová

Milan Uhlík

Dajme deťom bezpečné
ihrisko

Kraj realizácie

Bratislavský

Trnavský

Bratislavský

Miesto
realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Bratislava

Zámerom projektu je rekonštrukcia školského dvora
Materskej školy Ševčenkova v Petržalke a zabezpečenie
účelného, estetického a bezpečného exteriérového
zariadenia. Vytvorí sa tým optimálne prostredie pre
uspokojenie prirodzenej túžby detí po pohybe. Oprava
drevených častí preliezok a revitalizácia školského dvora a
800,00 €
jeho zariadenia bude prebiehať formou niekoľkých
celodenných brigád, do ktorých sa dobrovoľne zapoja
rodičia, ich deti a zamestnanci materskej školy. Touto
nezištnou činnosťou bude založená tradícia
dobrovoľníckych aktivít medzi rodičmi, ich rodinami a
komunitou.

Šamorín

Za účasti dobrovoľníkov z radov rodičov a učiteľov budú
počas brigády v materskej škole v Šamoríne vyhotovené
lavičky, vysadené kvety, opravené športové zostavy. Výber
a nákup materiálu, ako i realizácia brigády by mali prispieť
k upevneniu spolupráce s rodinou a širšou priľahlou
300,00 €
komunitou. Deti zas budú mať po fyzickej námahe miesto,
kde si budú môcť odpočinúť. Lavičky budú slúžiť aj k
aktívnemu oddychu detí, kde by si pod vedením
pedagogického kolektívu skvalitňovali svoje kompetencie v
literárnych a hudobných aktivitách.

Bratislava Záhorská
Bystrica

Na detskom ihrisku v Záhorskej Bystrici pri kostole sú staré
preliezky. Viaceré z nich nevyhovujú dnešným
bezpečnostným nárokom a je potrebné ich vymeniť.
Chodia sa sem hrať deti z okolia a rodičia sa nemusia báť
že deti vybehnú na cestu. Zamestnanci spoločnosti Orange
800,00 € sa rozhodli opraviť toto staré detské ihrisko v Záhorskej
Bystrici. K pieskovisku, kde už túto jar vymenili piesok a k
hojdačkám, ktoré opravili tiež na jar, by radi pridali novú
preliezku a upravili jej okolie. Upravené ihrisko bude slúžiť
nielen deťom z okolia, ale aj ich rodičom ako miesto, kde
sa budú môcť stretávať.

Číslo

11

12

13

Číslo
projektu

ZGP 15

ZGP 19

ZGP 20

Názov predkladateľa

Modranská Beseda,
občianske združenie,
Dušan Palčák

Občianske združenie
ŽIJEM HUDBOU, Ing.
Stanislav Čorba

Ondrej Pustai

Názov projektu

Tradičné detské hry na
Slávnosti hliny

Môj voľný čas

Zelená linka zdravia

Kraj realizácie

Bratislavský

Košický

Košický

Miesto
realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Modra

Slávnosť hliny - Keramická Modra (VI. ročník) je dôležitá
pre zachovanie tradícií. Ponúka reálne hodnoty a
vedomosti o našich prarodičoch, ich zručnostiach,
postupoch a výsledkoch ich práce. Spája odbornú časť
spojenú s výskumom, odbornými prednáškami s až
500,00 € naivným dotykom detí s ich vlastnou históriou. Finančné
prostriedky budú využité na keramické tvorivé dielne.
Podujatie aktivizuje dobrovoľnícku činnosť v regióne a
svojím charitatívnym rozmerom dáva priestor aj ďalším
subjektom tretieho sektora napr. formou charitatívnych
stánkov.

Družstevná
pri Hornáde

Zamestnanec OSK v spolupráci s o.z. ŽIJEM HUDBOU sa
rozhodol skvalitniť, zviditeľniť a oživiť kultúrno- spoločenský
život mládeže, detí a verejnosti v obci Družstevná pri
Hornáde. Počas realizácie projektu sa uskutočnia tvorivé
500,00 € dielničky, vytváranie kostýmov a rekvizít (ktoré deti budú
využívať počas kultúrnych a spoločenských podujatí),
detský tábor, kde bude pre deti pripravený program a svoju
šikovnosť budú môcť ukázať počas pripravovaného
kultúrno-spoločenského podujatia.

ZŠ Park
Angelinum 8,
Košice

Cieľom projektu je pokračovať vo vytvorení prírodného
areálu zdravia. Počas dobrovoľníckej brigády budú
založené boxy na pestovanie liečivých byliniek, ktoré budú
môcť žiaci vysadiť na jar 2015. Tvorivé dielne sú zamerané
na získanie vedomostí a zručností pre vybranú skupinu
1 000,00 € žiakov 4. ročníka pre pestovanie, zber a spracovanie
liečivých bylín, ktoré sú v súčasnosti pestované v bylinkovej
špirále. Tie potom využijú počas prezentačnej aktivity
Čajovňa AngelPark. Okrem informačných letákov a vzoriek
liečivých bylín bude súčasťou tejto aktivity aj ochutnávka
čajov uvarených z byliniek.

Číslo

14

15

16

Číslo
projektu

ZGP 21

ZGP 27

ZGP 32

Názov predkladateľa

Oto Nagy

Richard Tuček, Patrik
Belopotočan, Roman
Račák, Ľudovít Riša

Vladimír Palecka

Názov projektu

Detská radosť

SNOEZELEN

Revitalizácia a obnova
ihriska

Kraj realizácie

Bratislavský

Banskobystrický

Bratislavský

Miesto
realizácie

Bratislava

Banská
Bystrica

Nove Mesto Vinohrady
(slanec)

Podporená
suma

Anotácia projektu

Materská škola blahoslavenej Zdenky Schellingovej v
Bratislave chce založiť tradíciu hier rodín, rodičov a detí.
Zámerom projektu je povzbudiť rodičov k hraniu sa s
deťmi, naučiť ich nové hry a ukázať, akým efektívnym
výchovným nástrojom je práve hra. Chcú sa zamerať na
všetky stránky osobnosti detí a hrať sa komunikačné,
400,00 €
konštrukčné, logické, umelecky zamerané a športové hry.
Zároveň spoločné hry vytvoria podmienky na to, aby sa
rodiny s malými deťmi lepšie spoznali a spriatelili. Projekt
podporí komunikáciu medzi rodinami. Vďaka finančným
prostriedkom budú môcť zakúpiť materiál a pomôcky na
tieto hry.
Kompa je Domov sociálnych služieb, denný stacionár pre
deti a mládež s kombinovaným postihnutím. Snoezelen je
terapeutická metóda umožňujúca vnímanie všetkými
dostupnými zmyslami. Predkladatelia projektu spolupracujú
so špeciálnymi pedagógmi tohto zariadenia a chceli by im
1 600,00 €
pomôcť vhodne upraviť miestnosť pre terapiu Snoezelen a
vybaviť ju špeciálnymi senzorickými zariadeniami.
Realizovaním tohto projektu sa výrazne zvýši rozsah a
kvalita poskytovaných terapií, čo bude mať prínos hlavne
pre deti s postihnutím, ich pedagógov ale aj pre ich rodiny.

Zámerom projektu je zvýšenie bezpečnosti detí na
ihriskách v novovybudovanej bratislavskej štvrti Slanec –
výmenou, resp. dobudovaním plotov na oboch ihriskách a
premiestnením vchodu na menšom ihrisku. V ďalšom rade
nakúpenie náradia a nástrojov na údržbu ihrísk, ktoré teraz
800,00 €
predkladateľ projektu a ostatní zainteresovaní
komplikovane požičiavajú z rôznych zdrojov. Očakáva sa,
že sa tým zjednoduší a zlepší ich starostlivosť o zeleň na
ihriskách. Kolektívna práca môže poviesť k spoznaniu sa
obyvateľov, k vedomiu spolupatričnosti a angažovanosti.

Číslo

17

18

19

Číslo
projektu

ZGP 33

ZGP 34

ZGP 38

Názov predkladateľa

Vojtech Lihan, Daniel
Lehocký, Pavol Náter

Žilinské Venuše, Martina
Cingelová

Názov projektu

Kraj realizácie

Projekt výstavby ihriska na
plážový volejbal v
Banskobystrický
Medzibrode: fáza 1/2

Krajšia úschovňa

Ing. Radoslav Barka, Ing.
Marek Balog, Martin
Detské dopravné ihrisko
Hromkovič

Žilinský

Žilinský

Miesto
realizácie

Medzibrod

Žilina

Príbovce,
pozemok
parc. C-KN č.
149/6 k. ú.
Príbovce

Podporená
suma

Anotácia projektu

Zámerom projektu je vybudovanie ihriska na plážový
volejbal v Medzibrode. Ihrisko bude fungovať s prenosným
pódiom aj ako malý amfiteáter na rôzne koncerty, plážové
párty, či premietanie kina. Keďže sa bude nachádzať cca 2
metre pod úrovňou terénu, vo svahu plánujú predkladatelia
1 000,00 €
vybudovať sedenie pre divákov. Všetky personálne práce,
ktoré sú potrebné k vybudovaniu ihriska si predkladatelia
vedia zabezpečiť z vlastných zdrojov dobrovoľníckou
prácou a spoluprácou s o. z. Chlapci z Medzibrodu a
obyvateľmi obce.
Projekt je zameraný na revitalizáciu vybavenia klubu OZ
Žilinské Venuše, ktorý poskytuje útočisko onkologickým
pacientom z regiónu Žiliny. Vytvorením zdravšieho a tiež
priestorovo efektívnejšie využitého priestoru vzniknú
možnosti na stretávanie a voľnočasové aktivity väčšieho
600,00 €
počtu osôb. Projekt otvorí nové možnosti tvorivým
aktivitám, o ktoré je u cieľovej skupiny veľký záujem.
Príťažlivé prostredie klubu, empatický kolektív a zaujímavé
aktivity, ktoré zamestnajú telo i ducha, napomôžu v
liečebnom procese zdravotne ťažko postihnutých osôb.
Obec Príbovce je dopravným uzlom s veľmi vysokou
intenzitou dopravy a komplikovanou dopravnou situáciou.
Obcou denne prejde približne 25 tisíc áut a asi 60 vlakov.
Vybudovane Detského dopravného ihriska má prispieť k
1 500,00 € bezpečnejšiemu pohybu detí a mládeže na cestách a v ich
okolí. Detské dopravné ihrisko bude slúžiť na voľnočasové
aktivity detí a mládeže z Príboviec a širšieho okolia. Na
ihrisku majú získavať skúsenosti, ktoré prispejú k ich
suverénnemu správaniu sa na cestách.

Číslo

20

21

22

Číslo
projektu

ZGP 39

ZGP 40

ZGP 42

Názov predkladateľa

Jan Kodaj, Pavol Mazúr,
Radovan Jadrončík,
Marián Bobrík

Ján Miko

Jozef kormaník

Názov projektu

Amfík pre všetkých

Prírodné ihrisko v
Komunitnej záhradke

Veselý školský dvor

Kraj realizácie

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Miesto
realizácie

Dolný Kubín

Podporená
suma

Anotácia projektu

Zámerom projektu Amfík pre všetkých je vytvoriť miesto,
kde by sa ľudia radi stretávali a trávili spolu čas. Amfiteáter
by slúžil najmä na kultúrne aktivity. Je to priestor, kde sa
zmestí až niekoľko desiatok ľudí v tejto zelenej zóne
sídliska v Dolnom Kubíne. Takýto amfiteáter v Dolnom
1 500,00 €
Kubíne ešte nie je. Aj to je dôvod, ktorý predkladateľa
projektu a ďalších dobrovoľníkov motivuje tento projekt
zrealizovať. Organizujú ho predovšetkým mladí ľudia,
ktorým záleží na ich meste, v ktorom žijú, a ktorým sa
prezentujú.

Banská
Bystrica

Cieľom projektu je pretvoriť časť nevyužívaného
zanedbaného priestoru bývalého školského areálu v
Banskej Bystrici na živé prírodné detské ihrisko, ako súčasť
Komunitnej záhradky. Projekt má priniesť nový náhľad na
možnosť využívania urbanizovaného prostredia sídliska,
vytváraním ekologických a prírodne ladených miest na
800,00 €
oddych a trávenie voľného času. V spolupráci s prírodnými
staviteľmi s OZ Organica sa podarí vytvoriť prirodzené
prepojenie prírodných materiálov a terénu. Bude to miesto
aj pre tvorivé aktivity detí. Priestor využijú rodiny s deťmi
počas športovania, opekačiek alebo záhradkárčenia,
takisto aj deti z blízkej MŠ.

Stará
Ľubovňa

Zámerom projektu s názvom Veselý školský dvor je
vytvorenie miesta pre bezpečné detské hry a stretávanie sa
členov širšej miestnej komunity na školskom dvore MŠ
Tatranská v centre najväčšieho sídliska v Starej Ľubovni. V
rámci projektových aktivít budú odstránené staré
nebezpečné prvky detského ihriska a pieskovisko.
1 000,00 €
Namiesto nich sa osadia hojdačky a vybuduje sa nové
pieskovisko. Mamičky natrú existujúce funkčné prvky
detského ihriska a lavičky. Do projektu sa formou
dobrovoľníckej práce zapoja zamestnanci Orangeu a
dobrovoľníci z radov rodičov a mimovládnych organizácii
pôsobiacich na území mesta Stará Ľubovňa.

Číslo

23

24

25

Číslo
projektu

ZGP 43

ZGP 44

ZGP 45

Názov predkladateľa

Juliana Hanusová

Lucia Prvá

Marián Hrvol

Názov projektu

Úprava multifunkčného
objektu

Kraj realizácie

Žilinský

Detské ihrisko na
Bratislavský
Janotovej ul. - revitalizácia

Letná čitáreň v RAFAEL

Bratislavský

Miesto
realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Obec Dubové

V obci Dubové pri Turčianskych Tepliciach sa nachádza
objekt, ktorého momentálny stav nie je vyhovujúci na jeho
plnohodnotné využitie. Obyvatelia obce sú tak
obmedzovaní v jeho užívaní. V rámci projektu a
dobrovoľníckou prácou sa skrášli priestor, upraví existujúce
800,00 €
volejbalové ihrisko, lavičky, jeho oplotenie. Finančné
prostriedky budú použité na nakúp materiálu, ktorý je
potrebný na realizáciu. Cieľom projektu je nielen pomôcť,
ale aj motivovať, vyvolať záujem a zapojiť obyvateľov,
dobrovoľníkov do úpravy materiálneho rozvoja obce.

Janotova
ulica,
Bratislava Karlova Ves

Cieľom projektu je revitalizácia detského ihriska na
Janotovej ulici v Bratislave. Ihrisko je roky nevyužité, čo je
škoda, keďže v okolí sa podobná plocha pre deti
nenachádza. V rámci projektu prebehne vyčistenie a
výmena piesku, nový náter kovových preliezok, osadenie
800,00 €
novej preliezačky, vyčistenie trávnatej plochy a výsadba
nových kvetov, rekonštrukcia lavičiek a pod. Renováciou
vznikne plocha na trávenie voľného času pre deti z okolia a
ich rodičov. Zároveň bude ihrisko využiteľné na ďalšie
rôzne spoločenské podujatia pre malé deti.

Narcisová 5,
82101,
Bratislava

Cieľom projektu je zriadenie letnej čitárne v priestoroch
bratislavskej záhrady, ktorá bude dostupná pre obyvateľov
komunity vo všetkých vekových kategóriách počas letných
mesiacov. Čitáreň ponúkne návštevníkom knižné
publikácie, ktoré majú za cieľ oživiť ich kultúrny život a
svojim spôsobom napomôžu nadviazať na rozvoj
500,00 €
spoločenského života, prispeje k zbližovaniu obyvateľstva a
rozvoju komunitného života a celkovo má
verejnoprospešný prínos. Projekt má tiež za cieľ
zaktivizovať dobrovoľníkov, ktorí budú prítomní počas celej
prípravy letnej čitárne a má za cieľ podporiť ich spoluprácu
a tímovosť.

Číslo

26

27

28

Číslo
projektu

ZGP 46

ZGP 48

ZGP 49

Názov predkladateľa

Marián Marček

Martin Dubovský, Daniel
Ciortan, Tibor Turošák,
Ivan Hríbik

Názov projektu

Hrajme sa bezpečne

Miesto, ktoré nás spája...

Materská škola Mostná 1
Záh(r)ada byliniek
Šurany, Dušan Hozlár

Kraj realizácie

Nitriansky

Banskobystrický

Nitriansky

Miesto
realizácie

Šaľa

Banská
Bystrica

Šurany

Podporená
suma

Anotácia projektu

Snahou predkladateľa projektu a dobrovoľníkov zo sídliska
v Šali je postupné prebudovanie zanedbanej plochy na
športovo-oddychovú zónu s bezpečným detským ihriskom.
Aktívnym zapájaním susedov a dobrovoľníkov vytvoria na
800,00 € neudržiavanej ploche bezpečné detské ihrisko, vysadia
okrasnú zeleň, pretvoria časť plochy na oddychovú zónu s
lavičkami. Dobrovoľníckou prácou a rôznymi aktivitami
budú vplývať na susedov a budovať pocit spolupatričnosti a
zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.
Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s Materskou
školou Montessori a Osemročným športovým gymnáziom
sa rozhodli skvalitniť nevyužitú trávnatú plochu spoločného
školského areálu a tým zlepšiť podmienky pre tvorivé a
herné aktivity detí obidvoch škôl. Pokúsia sa zapojiť
1 000,00 €
rodičov, učiteľov, priateľov školy, dobrovoľníkov aj samotné
deti do spoločných dobrovoľníckych aktivít týkajúcich sa
vytvorenia ekozáhradky, ekokvetináčov a ekostojana na
bicykle, osadenia posedenia, lavičky, herných prvkov a
pieskoviska z prírodných a recyklovateľných zdrojov.
Projekt je zameraný na vybudovanie bylinkovej záhradky, o
ktorú sa budú starať deti materskej školy v Šuranoch a
ktorú využijú aj zamestnankyne školskej jedálne pri
príprave jedál deťom. Súčasťou projektu bude deň
tvorivých dielní, ktorý MŠ zorganizuje pre verejnosť. Z
430,00 € produktov bylinkovej záhrady pripraví pohostenie (čaje,
nápoje, bylinkové nátierky ap.) a rodičom s deťmi ponúkne
dielne drôtovania, zdobenia perníkov, modelovania z hliny
a recyklovania papiera. Projekt bude ukončený
symbolickým zasadením stromu, v ktorom možno vidieť
symbolický význam: deti ako spolutvorcovia budúcnosti.

Číslo

29

30

31

Číslo
projektu

ZGP 51

ZGP 63

ZGP 66

Názov predkladateľa

Názov projektu

Mgr. Viera Chabadová,
Hry generácií - jesenné
Martina Kršková, Simona
disciplíny
Radolská

Základná škola Malá Ida,
Atletika v Malej Ide
Juraj Kysel

Zuzana Peciarová

Kraj realizácie

Žilinský

Košický

Revitalizácia detského
ihriska - ulica Oremburská
Banskobystrický
sídlisko Fončorda B.
Bystrica

Miesto
realizácie

Domov vďaky
so sídlom v
meste Rajec

Podporená
suma

Anotácia projektu

Zámerom projektu je dosiahnuť posilnenie generačnej a
medzigeneračnej solidarity prostredníctvom pravidelne
organizovaných Hier generácií, v rámci ktorých
budú súťažiť zmiešané družstvá (zdravotne
znevýhodnených) seniorov umiestnených v sociálnom
400,00 €
zariadení, seniorov z mesta Rajec, ktorí nie sú v stave
odkázanosti na pomoc iných a žiakov základnej školy. Hry
budú organizované tak, aby boli všetky tri skupiny
účastníkov nútené spolupracovať a dosahovať spoločné
ciele.

Areál
Základnej
školy v Malej
Ide

Projekt Atletika v Malej Ide si kladie za cieľ zrekonštruovať
bežeckú dráhu, rozbehovú dráhu a doskočisko na skok do
diaľky. Jeho realizáciou bude pre žiakov ZŠ vytvorený
priestor na športové vyžitie detí počas vyučovania i vo
1 000,00 € voľnom čase. Úprava športového areálu prinesie nové
možnosti pre športové aktivity žiakov. Ambíciou školy je
každoročne realizovať atletické preteky pre žiakov školy a
deti zo spádových obcí. Zároveň chcú podporovať a
rozvíjať mladé športové talenty.

ul.Orembursk
á

Projekt ponúkne miestnej komunite možnosť vytvoriť
atraktívne a bezpečné prostredie pre deti a oddychovú
zónu pre seniorov. Zapojenie miestnej komunity do
dobrovoľníckej činnosti môže posilniť sociálne väzby v
miestnej komunite, rôznych vekových kategórii. Vyčistenie
1 000,00 € plôch a okolia detských ihrísk zatraktívni okolie, doplnenie
existujúceho vybavenia vytvorí nové možnosti pre deti
školského a predškolského veku. Zorganizovaním športovokultúrneho popoludnia vznikne priestor na prezentáciu
projektu a môže aktivizovať dobrovoľníkov k ďalšej
dobrovoľníckej činnosti.
26 689,00 €

