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01-ZGP

02-ZGP

03-ZGP

04-ZGP

05-ZGP

08-ZGP

09-ZGP

10-ZGP

12-ZGP

13-ZGP

Predkladateľ

Róbert Tóth

Ing. Katarína
Kováčová

Adriana Richterová

Ing.Mária Beňová

Jozef Fedor

Jana Chrumová

Branislav Škvarka

Branislav Brliť

Vojtech Lihan

Názov projektu

Záhrada plná hier a
radostí

Prímestský tábor
Mamateyka

Altánok-miesto oddychu,
učenia a zábavy

Zachovanie kultúrneho
dedičstva

Propagácia kultúrnohistorických pamiatok
obce Špania Dolina

Dobrovoľný hasičský zbor
v akcii

Všetko pre deti- obnova
detského ihriska

Tréning inštruktorských
zručností

Letný kresťanský tábor
pre deti ZŠ

Ing.Vladimír Kriško Pre krajšiu rodnú dedinu

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Miesto/oblasť
realizácie
projektu

Košice

Bratislava

Blatné

Bojná

Kraj realizácie

Košický

Bratislavský

Bratislavský

Nitriansky

Špania Dolina Banskobystrický

Topoľčianky

PetržalkaBratislava

Lipnice nad
Sázavou

Nitriansky

Bratislavský

Vysočina, Česká
republika

Brusno, Lom
Banskobystrický
nad Rimavicou

Môlča

Banskobystrický

Časový
harmonogram

júl - október 2009

6.-10.7.2009

1.7.-1.9.2009

júl - november 2009

júl - október 2009

20.7.- 30.8.2009

máj - august 2009

august-október 2009

november 2009

júl-september 2009

Anotácia
V školskej záhrade materskej školy na Ipeľskej ulici v Košiciach sú k
dispozícii pre deti počas pobytu vonku kovové konštrukcie preliezok a
pieskoviská. Rozloha záhrady je veľká, plná zelene a ponúka možnosti
na dotvorenie detského ihriska. Cieľom projektu "Záhrada plná hier a
radosti" je zrevitalizovať zastarané detské ihrisko, doplniť ho novými
pohybovými zostavami a iným príslušenstvom, svojpomocne opraviť už
existujúce prvky a tak vytvoriť bezpečnejšie a estetickejšie prostredie
pre deti.
Prímestský tábor Mamateyka je už dlhoročnou tradíciou. Svojimi
aktivitami ponúka jedinečnú príležitosť pre deti a mládež z rôznych
sociálnych či rodinných zázemí. Je to priestor, kde majú možnosť
rozvíjať svoje tvorivé myslenie, naučiť sa novým zručnostiam,
spolupatričnosti, pomoci druhým. Cieľom je aj prostredníctvom
spoločných hier a aktivít vytvoriť priestor pre mladých zo strediska
Domka ale i mimo neho a zažiť tak množstvo zábavy, spoznať nových
priateľov a nakoniec odtrhnúť sa od televíznych obrazoviek a
počítačových hier.
Pani Richterová ako členka Spolku rodičov detí materskej školy v
Blatnom chce svojím projektom pomôcť k dotvoreniu priestranného
dvora škôlky a to vybudovaním altánku v areáli, ktorý by mal slúžiť nie
len pre deti MŠ na rozmanité akcie a výchovno-vzdelávacie procesy,
ale aj pre verejnosť po pracovnej dobe na trávenie voľného času
rodičov so svojimi deťmi a rôzne iné aktivity (Majáles, Deň
zvrchovanosti a podobne). Celková atmosféra tohto miesta bude
dotvorená zeleňou, kríkmi a kvetmi, ktorá bude zároveň slúžiť ako
zábrana prašnosti od cesty.
Projekt pani Beňovej pomôže ZŠ Bojná podporiť zmysluplné
využívanie času detí a podporí vznik väzby medzi starými rodičmi a
deťmi. Škola si doplní svoju knižnicu o rozprávky od slovenských
autorov a následne v dramatickom krúžku sa budú deti venovať ich
dramatizácii. V októbri, v mesiaci úcty k starším si deti pripravia
prezentáciu dramatického pásma ako poďakovanie všetkým starým
mamám a otcom, ktorí zachovávajú naše kultúrne dedičstvo
rozprávaním rozprávok z generácie na generáciu.
Hlavnou rozvojovou aktivitou obce Špania Dolina je vybudovanie
Banského múzea a skanzenu, rekonštrukciou pamiatok
dokumentujúcich niekoľko storočnú históriu ťažby medi. V súčasnosti
sa pripravujú podklady na ich zápis do zoznamu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Výsledkom projektu pána Fedora v spolupráci s OZ Permon
bude súhrnný materiál predstavujúci ucelený pohľad na pripravované
múzeum a skanzen a dopracuje doposiaľ vykonané ročníkové práce
študentov STU v Bratislave, čo významne prispeje k propagácii
regiónu.
"Dobrovoľný hasičský zbor v akcii ", projekt pani Chrumovej, je určený
hasičom-dobrovoľníkom z obce Topoľčianky. V lete organizujú veľkú
súťaž, ktorej sa zúčastňujú dobrovoľné hasičské zbory nielen zo
Slovenska. Cieľom projektu je pomoc pri obnove materiálneho
vybavenia, ktoré už v súčasnosti dosluhuje. Realizácia je prostriedkom
na výmenu skúseností, miestom spoločného stretnutia zboru a
aktivitou podporujúcou zbližovanie obyvateľov obce.
V Petržalke sa v poslednej dobe obnovujú mnohé verejné detské
ihriská vďaka viacerým úspešným projektom. No sú tu ihriská, na ktoré
tieto projekty žiaľ nemajú dosah. Jedným z nich je aj ihrisko v areáli
cirkevnej materskej školy M.Mazzarellovej. Preto sa pán Škvarka
rozhodol nasmerovať svoju pomoc tomuto ihrisku zakúpením a
dobudovaním novými hracími prvkami a prispieť tak k celkovej obnove
ihriska, čím sa nepochybne zvýši aj jeho bezpečnosť.
Predložený projekt pána Brliťa je venovaný mládežníckym
pracovníkom a dobrovoľníkom z Mládežníckej organizácie Plusko.
Inštruktori MO Plusko sú mladí ľudia, ktorí svoj voľný čas venujú
dobrovoľníckej práci. Pri príprave akcií pre mládež využívajú metódy
zážitkovej pedagogiky, ktorá sa výrazne posúva v posledných rokoch
dopredu. Tréning inštruktorských zručností im pomôže zdokonaliť sa
vo svojich zručnostiach v oblasti tvorby dramaturgie programu,
postupov a metód zážitkovej pedagogiky, riešenia konfliktov,
prezentácie, prvej pomoci v teréne a vo vode; všetko formou
workshopov a cvičení.
Už po 14.krát skupina dobrovoľníkov z Brusna organizuje letný
kresťanský tábor pre deti vždy v inej lokalite Slovenska, tento rok v
krásnej prírode Lomu nad Rimavicou. K tejto skupine sa pridal aj pán
Lihan, ktorý prostredníctvom svojho predloženého projektu chce
pomôcť v spolupráci s občianskym združením S3eška zorganizovať
tohtoročný tábor. Pre deti je už pripravený zaujímavý, hodnotný a
bohatý program, v prípade dobrého počasia realizovaný v okolitej
prírode. Okrem množstva zábavy a zážitkov sa tak deti vedú k
správnym životným hodnotám a postojom.
Predkladateľom projektu je pán Kriško, ktorý sa popri zamestnaní
aktívne zapája do spoločenského a kultúrneho života v rodnej obci
Môlča. Keďže sa zaujíma o celkový vzhľad dedinky chce
prostredníctvom projektu a za aktívnej spolupráce občanov obce
osadiť informačné tabule pre turistov, vyrobiť smerové tabule s
popisom cykloturistických trás a skrášliť centrum dedinky, čím sa sa
zvýši atraktívnosť obce z pohľadu turistického ruchu.

15-ZGP

16-ZGP

17-ZGP

18-ZGP

19-ZGP

21-ZGP

23-ZGP

24-ZGP

25-ZGP

26-ZGP

Ing.Rastislav
Valentíny

Pavel Zachar,
Roman Šinský

Ing.Patrik Ďurečko

Škôlkarská predzáhradka

Ocko, kde sa budem
hrať?

Cvičenie nám silu dáva,
našej škôlke 3x sláva

Martina Cibulášová CIBI CUP 2009

Ing.Marián Marček

Helena Straková

Branislav Benek

Ing.Ivan Jamnický

Rastislav
Zdechovan

Tomáš Straka

Pomáhajme skrášľovať
miesta, kade chodíme

Šanca pre postihnuté deti

Detské ihrisko Pifflova

Detské N centrum multisenzorické
vybavenie

Riapošov turnaj v stolnom
tenise

Staro-nová škôlka

510,00 €

500,00 €

1 000,00 €

Zvolen

Banská
Bystrica

Bratislava

Banskobystrický

Banskobystrický

Bratislavský

1 000,00 € Domaša -Dobrá Prešovský

989,00 €

1 000 €

800,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Šaľa

Bratislava

Bratislava

Nitriansky

Bratislavský

Bratislavský

Bratislava-Dlhé
Bratislavský
Diely

Zvolen

Bratislava Podunajské
Biskupice

Banskobystrický

Bratislavský

júl-august 2009

júl-september 2009

júl - október 2009

10.-11. júl 2009

august-november
2009

august-november
2009

júl - október 2009

august-november
2009

júl - december 2009

júl - október 2009

Pán Valentíny je otcom dvoch malých detí, ktoré navštevujú škôlku na
Prachatickej ulici vo Zvolene. V popoludňajších hodinách, keď deti
čakajú na rodičov a je pekné počasie, hrajú sa v predzáhradke škôlky.
Je to síce priestranný dvor, ale bez šmykľaviek, hojdačiek a lavičiek.
Preto sa pán Valentíny spolu s ďalšími rodičmi dohodli na celkovej
premene tohto areálu. Plánujú namontovať domček so šmykľavkou a
malé kolísadlo. V druhej časti predzáhradky sa vybuduje okruh na
trojkolkovanie, kde si deti budú môcť rozvíjať pohyb a tiež aj základy
cestnej premávky.
Prednedávnom sa predkladatelia projektu spolu s rodinami
presťahovali do nového bytového domu v Banskej Bystrici, kde žije
niekoľko ďalších rodín s deťmi. Naokolo však nie je priestor, kde by sa
deti mohli hrať. Preto cieľom tohto projektu je vybudovanie detského
ihriska so zostavou preliezačiek a hojdačiek pre deti od jedného roka.
Zároveň by to bolo aj miesto pre spoločné stretávanie rodičov. Do
projektu sa zapoja aj obyvatelia bytového domu.
Dvaja synovia pána Ďurečka navštevujú materskú školu na
Podzáhradnej v Bratislave. Preto jeho pomoc smeruje práve tejto
škôlke. Realizáciou tohto projektu sa zatraktívni prostredie dvora
škôlky, osadia sa nové drevené preliezky, zrevitalizuje sa zeleň a
zorganizuje sa brigáda na vyčistenie a úpravu dvora. V novom krajšom
prostredí sa zorganizuje pre deti a rodičov športové popoludnie a
tanečno-spevácke vystúpenie pre domov dôchodcov Gérium. projekt
má čiastočne aj environmentálny charakter. Deti budú zapojené do
úpravy dvora, výsadby a udržiavaní zelene.
CIBI CUP 2009 - turnaj neregistrovaných hráčov v plážovom volejbale,
je jediné a jedinečné podujatie svojho druhu nielen v rekreačnej oblasti
Domáša-Dobrá. Cieľovou skupinou sú všetci rekreanti od 16 rokov,
ktorí majú záujem a chuť si zmerať sily s rovnocennými súpermi a
pritom prežiť aktívny víkend plný zábavy. V tomto ročníku je cieľom
umožniť zapojiť sa do súťaženia aj rodinám s deťmi. Vytvorením
mobilného detského ihriska v dejisku podujatia, tak chce
predkladateľka projektu poskytnúť súťažiacim rodičom možnosť
vychutnať si športový víkend strávený v kruhu rodiny.
Projekt pána Marčeka je zameraný na obnovu zelene, vybudovanie
peknej lipovej aleje pred budovou školy v Šali, úpravu trávnikov a
stromov, skrášlenie celkového prostredia školy, vybudovanie
umeleckého kútika v priestoroch prístupných širokej verejnosti. V
súčasnosti je táto plocha značne poškodená a neestetická, preto
hlavným cieľom projektu je náprava tohto stavu. Tým, že sa na prácach
budú zúčastňovať žiaci a po ukončení projektu sa budú o zeleň naďalej
starať, vybuduje sa v nich pocit spolupatričnosti ku škole a k životnému
prostrediu.
Predkladateľkou projektu je pani Straková, ktorá počas vlastnej
materskej dovolenky mala možnosť zblízka vidieť obrovskú záťaž,
ktorú pre rodiny nesie príchod dieťaťa so zdravotným postihnutím.
Keďže v jej okolí títo rodičia nemajú dostatok informácií o možnostiach
terapie, priestor na stretnutie a výmenu skúseností a zmysluplného
využitia času so svojimi deťmi, projekt pani Strakovej v spolupráci s OZ
Handy-sme Vám po ruke chce túto situáciu zmierniť. Formou stretnutí a
dovybavenia miestností v priestoroch SCŠPP dostanú rodičia potrebné
informácie, zúčastnia sa relaxačných činností a deti terapeutických a
rozvojových aktivít.
Projekt pána Beneka je zameraný na vybudovanie moderného
detského ihriska v predškolskom zariadení na Pifflovej ulici v
Petržalke, ktorý bude slúžiť nielen deťom MŠ, ale aj žiakom blízkej ZŠ
a mamičkám s malými deťmi na materskej dovolenke. Nové detské
ihrisko tak vytvorí priestor pre komunikáciu, ozdravenia podmienok
vývinu života najmenších detí a žiakov. Uvedeným projektom sa
umožní uskutočňovanie sociálnych a komunikačných hier a hrových
aktivít tých najmenších s participáciou pedagógov.
Jedným z projektov Centra nadania je Detské N centrum, ktorého
cieľom je organizovanie aktivít pre deti predškolského veku s cieľom
podpory a rozvíjania intelektového nadania a predbežnej pedagogickej
diagnostiky. Pán Jamnický prostredníctvom svojho projektu chce
pomôcť tomuto centru zakúpením multisenzorickým zariadením, ktoré
umožní vytvoriť také prostredie pre dieťa, v ktorom sa nastaví na
prirodzenú koncentráciu, zbaví sa napätia a stresov zapríčinených
zníženou schopnosťou spracovávať vnemy z okolitého sveta. Umožní
deťom zotrvať na aktivitách pričom okrem získavania nových informácií
prebehne podnecovanie sociálneho učenia.
V dobe informaticko-technickej spoločnosti sa často zabúda na
harmonický rozvoj nielen duševnej, ale aj telesnej stránky u detí,
mládeže a u dospelých. Cieľom predloženého projektu pána
Zdechovana je zapojiť do voľnočasových aktivít deti i širokú komunitu
mesta Zvolen. Spolupracujúca škola umožní počas 10-tich športových
stretnutí tréningy a športové turnaje v stolnom tenise za prítomnosti
kvalifikovaných trénerov. Garantom športových aktivít bude predseda
Slovenského paraolympijského výboru p.Riapoš. Jeho charizma a
priama účasť na turnajoch povzbudí nielen deti ale i pacientov
Národného rehabilitačného centra z Kováčovej, ktorí budú hosťami i
účastníkmi športových podujatí.
"Staro-nová škôlka" je názov projektu, ktorý je určený pre deti
navštevujúce materskú škôlku na Latorickej ulici v Bratislave. Hlavným
cieľom projektu je začať s obnovou a modernizáciou detského ihriska v
škôlke a to kúpou a samotným osadením detskej preliezky a sedacieho
koníka. Zmyslom projektu je aj naštartovať ostatných pasívnych
rodičov detí k väčšej aktivite pre dobrovoľnícku činnosť v prospech
škôlky a ich detí, pretože škôlka, ktorá bola postavená pred 32 rokmi si
vyžaduje viac starostlivosti, dobrovoľných prác a modernizáciu.

27-ZGP

28-ZGP

29-ZGP

30-ZGP

32-ZGP

33-ZGP

34-ZGP

35-ZGP

36-ZGP

37-ZGP

39-ZGP

Vladimír Šujan

Peter Hamza

Rastislav Pažitný

Branislav Čigáš

Peter Kvačkaj

Martin Maštalír

Martin Dubovský

Ján Granec

Lenka Kamenická

Dana Prekopová

Juraj Rusko

Aby sme trafili ku
pamiatke

Archeologické poklady na
Katarínke

Likvidácia nelegálnej
skládky - Rozbehy

Revitalizácia školského
dvora ZŠ a MŠ v
Modranke

Ozelenenie bytového
komplexu Harmoni
Stupava

Tábor "Letné slniečko"

Knižnica

Dopravnou výchovou k
bezpečnosti detí na
uliciach

Všetko pre Slniečkárov
2.časť

Žilinský literárny festival
6.ročník

Detské ihrisko v obci
Baláže

1 000,00 €

1 000,00 €

950,00 €

800,00 €

541,00 €

1 000,00 €

995,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Dechtice,
Naháč

Katarínka

Rozbehy

Trnava Modranka

Stupava

Senica

Banská
Bystrica

Bratislava

Bratislava

Žilina

Baláže

Trnavský

Trnavský

Trnavský

Trnavský

Bratislavský

Trnavský

Banskobystrický

Bratislavský

Bratislavský

Žilinský

Banskobystrický

júl - október 2009

júl - november 2009

august - september
2009

júl-september 2009

júl 2009

júl - august 2009

júl - október 2009

júl - august 2009

jún - august 2009

5.10. - 11.10.2009

september - október
2009

Ruiny kláštora sv. Kataríny sa nachádzajú v obci Dechtice. Sú krásnou
historickou pamiatkou a turistickou destináciou, ale častokrát aj
zabudnutou perlou a obeťou neinformovanej verejnosti. V minulosti aj
vďaka podpore Konta Orange pán Šujan spolu s dobrovoľníkmi
vybudovali informačné tabule o histórii, hygienické zariadenia, ako aj
ohniská a lavičky, ktoré mali veľmi pozitívny dopad na návštevnosť
danej lokality. Preto by pán Šujan pokračoval v tomto diele,
zviditeľnením a lepším sprístupnením tejto historickej pamiatky
pomocou navigačných tabúl z ciest okolitých dedín a obcí, ako ja
zvýšením informovanosti rastúceho počtu návštevníkov a turistov
ohľadom prírodnej rezervácie a jej ochrany.
Mladí ľudia sa už po 15ty rok snažia svojou dobrovoľníckou prácou
prispieť k záchrane ruín kláštora svätej Kataríny pri obci Dechtice.
Svojou usilovnosťou a zanietením sa rozpadajúce ruiny menia na v
zakonzervovanú stavbu, kde už hrozí nebezpečenstvo padajúcich
kameňov pre turistov. Avšak zakonzervovanie kostola nie je všetko.
Mladí ľudia sa podieľajú aj na odhaľovaní histórie tohto objektu formou
archeologického výskumu pod dohľadom odborníkov. Formou letných
táborov sa aj pán Hamza ako člen Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže snaží viacerým mladým ľuďom priblížiť prácu
archeológa a odhaliť to, čo je pred nimi ukryté pod zemou.

Projekt "Likvidácia nelegálnej skládky - Rozbehy" má za úlohu nielen
odstránenie odpadov v dotknutej lokalite, ale mal by svojou činnosťou
aj poukázať n a zákon o zákaze nelegálnych skládok odpadov a
pokúsiť sa apelovať na vedomie obyvateľov obcí, aby nevznikali
podobné skládky v lesoch. Táto skládka sa nachádza priamo v obci, na
neprístupnom mieste v lese v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
Preto je hlavným zámerom pôsobiť na všetky vekové kategórie
obyvateľov a návštevníkov lesa aj prostredníctvom osadenia
informačnej tabule.
Mestská časť Modranka, kde býva predkladateľ projektu pán Čigáš, na
rozdiel od mesta Trnava nedisponuje žiadnym areálom, ktorý by slúžil
na stretávanie sa rodičov s malými deťmi, pre hry a oddych. Jediným
miestom pre takéto aktivity ostáva areál ZŠ a MŠ. Na doplnenie areálu
o možnosť rôznych pohybových aktivít pre deti, by preto rád zakúpil
preliezačku. Následnou terénnou úpravou v spolupráci s ostatnými
rodičmi vytvoria estetické a bezpečné prostredie pre zdravý a
harmonický rozvoj dieťaťa.
K vypracovaniu tohto projektu motivovalo pána Kvačkaja nadšenie z
nového bývania a zároveň potreba upraviť exteriér, aby bol vhodný na
relax a oddych pre všetkých malých i veľkých obyvateľov komplexu,
prípadne aj jeho návštevníkov. Primárnym cieľom projektu je ozeleniť
okolie bytového komplexu a vniesť tak kúsok prírody do mesta, ale aj
povzbudiť ostatných spoluobčanov k vybudovaniu príjemného miesta
oddychu.
Tábor "Letné slniečko" sa už niekoľko rokov usporadúva v tichom
prostredí Kunova, ktoré zabezpečuje deťom zážitky bez starostí
všedných dní. V priebehu týchto dní sa realizátori projektu snažia
naučiť deti hravou formou samostatnosti, poriadku a v niektorých
prípadoch stolovaniu a hygiene. Detský tábor a jeho financovanie je
aktivita nadšencov, ktorí chcú priniesť aj deťom zo sociálne slabšieho
prostredia možnosť relaxu a získavania zážitkov.
Pre deti, rodičov a priateľov Školy u Filipa v Banskej Bystrici je
venovaný projekt pána Dubovského, prostredníctvom ktorého sa
vytvorí príjemný a funkčný priestor na realizáciu komunitných aktivít.
Renovácia knižnice bude prebiehať cez víkendy, aby sa mohlo zapojiť
čo najviac rodín. V zrenovovanej knižnici budú prebiehať aktivity pre
deti na podporu lásky k čítaniu a učeniu, aktivity pre rodičov, ale ja
zábavy a relaxácie. Vznikne aj "výstavný priestor", kde budú
prezentované detské práce a fotografie zo školských aktivít.
Zámerom predloženého projektu je úprava povrchu ihriska na ZŠ
Palisády v Bratislave tak, aby sa tento priestor mohol využívať
efektívne. Na nový povrch sa zakreslia dopravné značenia a umiestnia
sa dopravné značky. Novú časť ihriska budú môcť deti využívať v
rámci dopravnej výchovy. Tak budú deti pripravené na každodenné
situácie na ulici a budú vedieť na ne adekvátne reagovať. Hrou sa
naučia bezpečne sa pohybovať na chodníku, či na prechode pre
chodcov.
"Všetko pre slniečkárov" pokračovaním projektu z minulého roka
určeného pre MŠ na Pivonkovej ulici v Bratislave. Tento rok sa
realizátori projektu zamerali na pieskoviská. Budú sa revitalizovať dve
veľké pieskoviská a 4 malé sa zrušia z dôvodu bezpečnosti detí pri
hrách v záhrade. Rodičia opäť prispejú vlastnou prácou na brigáde v
záhrade, kde sa domuruje obruba pieskovísk, zasypú sa nepotrebné
pieskoviská a namontujú sa siete proti znečisteniu a sedáky.
V roku 2009 sa tradične v druhom októbrovom týždni uskutoční už
6.ročník Žilinského literárneho festivalu-stretnutie obyvateľov Žiliny a
okolia so súčasnou literatúrou a umením. Snahou organizátorov je, aby
všetky festivalové podujatia odrážali jeho hlavný zámer, ktorým je
propagácia obsahovo aj formálne hodnotnej literatúry nielen priamo,
ale aj prostredníctvom jej ďalšieho umeleckého spracovania s dôrazom
na hlavnú tému festivalu. Rovnako ako po iné roky navštívia festival aj
významní zahraniční literárni hostia.
Pán Rusko prostredníctvom svojho projektu chce pomôcť pri výstavbe
detského ihriska pre najmenších obyvateľov dedinky Baláže, kde býva.
Obec so silným zastúpením mladých ľudí, rodičov malých detí svojou
dobrovoľnou prácou kompletne zrekonštruuje centrum obce, súčasťou
ktorého bude aj oddychová a športová zóna spolu s detským ihriskom,
ktoré v obci absentuje.
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Učíme sa inak

Miesto, ktoré nás spája

415,00 €

1 000,00 €

30 000,00 €

Badín

Čierny Balog

Hlavným cieľom projektu pána Dižka je ponúknuť deťom rôzne formy
prirodzeného vzdelávania nielen v triede, ale vonku v školskej záhrade.
V areáli objektu MŠ v Banskej Bystrici, kde sa projekt bude realizovať,
sa nachádzajú hlavne doplnky z prírodných materiálov podporujúce
kreativitu a vzťah detí k ekologickému mysleniu. V rámci edukácie
prostredníctvom výukovej tabule a zefektívnenia prostredia MŠ budú
súčasťou projektov aj iné aktivity zamerané na dlhodobé ciele.

Banskobystrický

august 2009 - jún
2010

Banskobystrický

Realizáciou tohto projektu chcú predkladatelia vytvoriť oddychovú a
relaxačnú zónu pre obyvateľov a návštevníkov Čierneho Balogu a
vytvoriť tak podmienky pre organizovanie rôznorodých podujatí.
jún - september 2009 Prostredníctvom projektu sa skvalitní prostredie, odhluční sa celý areál,
zachránia sa pôvodné stromy a dreviny, zároveň sa vysadia nové
dreviny a využitím prepadovej vody sa vybuduje nové jazierko s
fontánkou.

