Číslo
žiadosti

04-BA

07-BA

08-BA

Predkladateľ

Mesto Modra

13.zbor skautov
a skautiek BA Petržalka

Názov projektu

Miesto
realizácie

Zachovajme tradíciu
modranskej
Modra
keramiky

Revitalizácia
detského ihriska na Bratislava Gessayovej ul. v
Petržalka
Bratislave

Materské
Bábätkovo
centrum Obláčik

Bratislava Lamač

Kraj realizácie

Bratislavský

Bratislavský

Bratislavský

Podporená Podporená
Časový
suma
suma
harmonogram

40 000 Sk

40 000 Sk

30 000 Sk

1 327,76 €

1 327,76 €

995,82 €

Anotácia o projekte

október 2007 máj 2008

Mesto Modra je preslávené svojou keramikou, ktorá je známa
svojim jedinečným tvarom i farebnosťou. Zdobí nejednu
domácnosť, ale i verejné priestory doma i v zahraničí.
Nastupujúcej generácii žiaľ hrnčiarska tradícia veľa nehovorí.
Deti nemajú možnosť sledovať premenu hliny na krásne
keramické výrobky. Modranskí keramikári v súčasnosti pracujú
prevažne v malých súkromných dielňach, kam modranské deti
nemajú prístup. Zámerom projektu je preto vytvoriť verejnú
keramickú dielňu a umožniť tak deťom spoznať hlinu,
vymodelovať si výrobok, naučiť sa točiť na hrnčiarskom kruhu a
vziať si hotový výrobok domov na pamiatku. Ambíciou projektu
je vzbudiť u detí záujem o toto umelecké remeslo a zachovať
jeho tradíciu pre ďalšie generácie.

október 2007 máj 2008

Projekt rieši revitalizáciu detského ihriska na petržalskom
sídlisku na Gessayovej ulici, ktoré je v súčasnosti v žalostnom
stave a v jeho okolí sa žiadne iné vyhovujúce ihrisko
nenachádza. Počiatočná iniciatíva obnovy ihriska vyšla od
samotných rodičov, ktorí budú so skautmi na projekte
spolupracovať. Väčšina prác bude vykonaná svojpomocne.
Ihrisko sa bude odlišovať od klasických ihrísk tvorivým
prevedením v téme "Vodný svet" - všetky hracie prvky budú
pripomínať vodné zvieratká a vonkajší obvodový múrik bude
pomaľovaný modrými a bielymi líniami pripomínajúcimi vodnú
hladinu. Premenou ihriska vznikne originálne a estetické
prostredie nie len pre rodičov a deti, ale aj ostatných obyvateľov
sídliska.

október 2007 máj 2008

Cieľom projektu "Bábätkovo" je osloviť matky najmenších detí bábätiek a vytvoriť im priestor pre nadviazanie kontaktov,
diskusiu, neformálne rady a vzájomnú psychickú pomoc.
Predkladateľky projektu by chceli mamičkám sprostredkovať
najnovšie poznatky z oblasti dojčenia, výživy, pediatrie,
psychológie i pedagogiky a vzdelávať ich formou kurzov,
prednášok a znížiť tak ich sociálnu izoláciu na materskej
dovolenke. V rámci materského centra bude zriadená tichá
oddychová zóna, kde sa budú môcť mamičky porozprávať v
rámci neformálnych stretnutí, stretnúť sa s certifikovanou
laktačnou poradkyňou, ktorá im bezplatne ponúkne odborné
rady, ako aj s inými odborníkmi, či zacvičiť si na fitloptách pod
vedením zdravotnej sestry.

11-BA

18-BA

33-BA

Materské
Detské ihrisko
centrum Kvietok

Mesto Pezinok

Samospráva
obce Zálesie,
Komisia pre
životné
prostredie,
sociálne veci a
verejný poriadok

Pezinok - mesto
priateľské k
zdravotne
postihnutým II.

Stvárnenie
verejného
priestranstva v
centrálnej časti
obce Zálesie

Rohožník

Pezinok

Zálesie

Bratislavský

Bratislavský

Bratislavský

október 2007 apríl 2008

Materské centrum v Rohožníku vzniklo v apríli tohto roku pre
potreby stretávania sa rodín s malými deťmi, mamičiek, starých
rodičov a iných záujemcov. Materské centrum organizuje rôzne
spoločné akcie zjednocujúce rodinu a komunitu, či už ide o
kultúrne, spoločenské, športové podujatia či brigády. V centre
sa nachádza pekná herňa, ktorá však slúži svojmu účelu najmä
v horšom počasí. Vybudovaním detského ihriska dostane
materské centrum nový rozmer, budú ho môcť využívať rodičia s
deťmi najmä počas letných mesiacov a pekných dní. Nebude tu
chýbať napríklad malé dopravné ihrisko, ktoré bude zároveň
slúžiť ako plocha pre kultúrne podujatia; pieskovisko so
strieškou, drevené hojdačky či netradičné preliezky. Deťom sa
tiež splní sen a budú si môcť zaskákať na trampolíne.

40 000 Sk

1 327,76 €

35 000 Sk

Mesto Pezinok chce byť mestom priateľským k zdravotne
postihnutým - s touto kampaňou začalo v minulom roku a
pokračuje aj v roku 2007, keby by podľa vzoru Českého
Krumlova chcelo vytvoriť tzv. handi-mapu, mapu označujúcu
bezbariérové komunikácie a prevádzky služieb. V rámci projektu
prebehne terénny prieskum formou jazdy na vozíčku, s cieľom
identifikovať ktoré miesta v meste sú bezbariérové a priateľské k
október 1 161,79 €
zdravotne postihnutým. Na mapovaní terénu budú
december 2007
spolupracovať telesne postihnutí ako aj zdraví občania.
Následne budú podklady spracované do podoby mapy, ktorá
bude preložená aj do angličtiny a nemčiny. Okrem toho sa
uskutoční happening k Svetovému dňu zdravotne postihnutých
a prieskumy verejnej mienky na tému bezbariérovosti.
Praktickým činom bude vybudovanie nájazdu do jednej z
verejných budov, ktorá bola doposiaľ bariérová.

35 000 Sk

1 161,79 €

október 2007 máj 2008

Obec Zálesie patrilo v minulosti medzi tzv. "zánikové obce",
keďže počet obyvateľov mal klesajúcu tendenciu. Po roku 1997
však začalo obyvateľov pribúdať a za posledných 10 rokov
nastal až 88% nárast obyvateľov, pričom priemerný vek je 37
rokov. Žije tu veľa mladých rodín s malými deťmi. V obci však
citeľne chýbajú miesta určené na spoločné aktivity rodín akými
sú verejné parky, oddychové zóny či detské ihriská. Preto sa
obyvatelia Zálesia rozhodli spoločnými silami realizovať projekt
na stvárnenie centrálnej časti obce, zameraný na skrášlenie
verejného priestranstva za kultúrnym domom. Tým že sa do
projektu zapoja miestne organizácie, samospráva i obyvatelia,
podporí sa duch dobrovoľníctva a občianskeho aktivizmu.
Očakáva sa aj zblíženie nových obyvateľov a komunít,
odstránenie anonymity a nadviazanie spolupráce.

35-BA

40-BA

47-BA

OZ Zelené Medzi
Zelené Medzi jarky
jarky

Eva Poláková

Keramická dielňa Záhorienka

Neformálna
skupina občanov
Klub ZVONČEK
v obci
Hamuliakovo

Bratislava

Lozorno

Bratislavský

Bratislavský

Hamuliakovo Bratislavský

35 000 Sk

25 000 Sk

60 000 Sk

1 161,79 €

829,85 €

1 991,64 €

340 000 Sk 11 285,93 €

október 2007 marec 2008

Sídlisko Medzi jarky patrí k pokojným bratislavským lokalitám.
Je príjemne stavané s dostatkom zelene a funkčnou sieťou
občianskej vybavenosti. Voľné zelené plochy, ktorých je na
sídlisku množstvo, lákajú investorov pre novú výstavbu. Nie
vždy však lokálne administratívne autority postupujú v záujme
skvalitnenia života ľudí, ktorí tu žijú a budú žiť. Nie vždy sa
procesy, spojené s novou výstavbou dejú transparentne. Projekt
sa zameriava na senzitivizáciu obyvateľov sídliska Medzi jarky k
záujmu o veci verejné - t.j. o to, aby ľudia, žijúci spoločne na
jednom priestore mali záujem ovplyvňovať lokálnu politiku a mali
zároveň know-how ako to robiť. Preto podstatu projektu tvorí
vytvorenie lokálnej informačnej siete a začatie tradícií stretnutí,
ktoré posilnia vzťah ľudí k miestu, kde žijú.

október 2007 apríl 2008

Predkladateľka projektu sa už dlhodobejšie venuje práci s
hlinou, o ktorú začali prejavovať záujem obyvatelia obce, najmä
rodičia s deťmi. Obec Lozorno charakterizuje pani Poláková ako
miesto, kde ľudia žijú dva životy - jeden v Bratislave a druhý v
Lozorne, keďže tu žije množstvo nových rodín - prisťahovalcov,
iní zas do Bratislavy dochádzajú za prácou. Zriadením tvorivej
dielne má vzniknúť miesto, kde budú môcť jednak deti a
obyvatelia rozvíjať svoju tvorivosť, ale aj miesto, kde sa ľudia
zbližujú a spoznávajú, kam prichádzajú, lebo im je tam dobre a
kde sa radi podelia o svoje zážitky. Z projektu bude zakúpený
hrnčiarsky kruh a náradie na modelovanie, ktoré bude slúžiť
návštevníkom dielne.

október 2007 máj 2008

Aktérkami projektu sú obyvateľky obce Hamuliakovo, ktorú za
posledné roky charakterizuje najmä vysoký nárast nových
obyvateľov. Predkladateľky pociťujú potrebu nadviazania
komunikácie a spolupráce pôvodných a nových obyvateľov a
vzájomné zbližovanie týchto dvoch komunít. Tomuto účelu bude
slúžiť aj vytvorenie klubu "Zvonček", ktorý sa bude nachádzať v
miestnom kultúrnom dome. Jedna z predkladateliek - Monika
Václavová - Laceková, módna návrhárka, začala pracovať s
deťmi v obci v rámci Design krúžku, ktorý sa stretol z veľkým
ohlasom nie len u detí, ale i rodičov. Práve tu sa zrodila
myšlienka pravidelných kurzov ako aj vytvorenia miesta pre
spoločné stretávanie celých rodín. V klube bude okrem
spomínaného krúžku prebiehať kurz bytového dizajnu, šitia,
keramiky, pre najmenšie deti tu bude zriadený hrací kútik.

