Zoznam projektov vybraných do 2. fázy podpory v Grantovom programe pre optimistov 2015
Číslo Meno predkladateľa

1

2

3

Monika Dlugošová

Občianske združenie Materina dúška

Peter Mihályi

Názov projektu

Susedia v akcii

Les nie je smetisko

Pre krajšie Blhovce

Mesto

Rožňava

Sološnica

Blhovce

Kraj

Anotácia

Košický kraj

Pani Monika sa pravidelne zapája do grantových programov
Nadácie Orange. V minulom roku sa jej i dobrovoľníkom v rámci
Grantového programu pre optimistov podarilo sfunčniť a opraviť
detské ihrisko na sídlisku. Vzhľadom na úspech akcie a ďalšie
plány chce v revitalizácií pokračovať. V prvom rade je
nevyhnutné pokračovať v oprave ihriska i okolia. Následne by
rada organizovala pravidelné aktivity pre deti. Išlo by o jednu
náučnú aktivitu a jednu zábavno-súťažnú počas týždňa. Verí, že
aktivity prospejú nielen deťom ale aj ich rodičom.

Bratislavský kraj

Zámerom OZ Materina dúška je pripraviť tabuľu s ukážkami
rôznych odpadov s nápismi doby ich rozkladu v prírode a takto
neformálne vzdelávať deti, mládež ale aj všetkých turistov o
tom, prečo je dôležité nevyhadzovať smeti do lesa. Súčasťou
bude aj sútaž vyzbierania odpadkov v okolí inštalácie tabule,
ktorá bude pri vstupe do lesného porastu v katastrálnom území
Sološnice. Dobrovoľníci chcú umiestniť aj ďalšie koše pri
exponovaných miestach, pri ohniskách alebo studničkách, kde
sa turisti zastavujú. Budú ich pravidelne kontrolovať a vynášať.

Banskobystrický kraj

V malej obci Blhovce je vysoká nezamestnanosť. Zámerom
dobrovoľníkov je túto obec spestriť a oživiť výsadbou kvetín. Už
dlhodobo sa miestni obyvatelia snažia o zveľadenie obce a
neustále apelujú na miestnu samosprávu. Žiaľ, z dôvodu
obmedzených finančných prostriedkov toto nie je už roky
možné. Z finančnej podpory Nadácie Orange by chceli
zaobstarať zeminu, kvetináče, kvety a náradie. V obci je mnoho
miest, ktoré potrebujú obnovu i pozornosť občanov. Do prác sa
zapojí aj komunita Rómov.
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Občianske združenie Šurianski jazdci

Monika Tokajová

Názov projektu

Športovo oddychový park
Šurany

Kam patria odpadky?

Mesto

Hul

Uhorské

Kraj

Anotácia

Nitriansky kraj

OZ Šurianski jazdci je aktívne združenie pôsobiace od roku
2008 v Šuranoch. V meste vytvárajú priestor pre
mladých ludí na trávenie voľného času a alternatívne športy ako
je skateboarding, freestyle bmx, korčule a podobne. Areál, v
ktorom sa nachádza športovisko je ideálnym miestom na
oddych a príjemné posedenie. Zámerom je urobiť menší park, v
ktorom môže každý tráviť voľné chvíle. V parku je dostatok
miesta na vybudovanie detského ihriska, lavičiek, ďalších
športovísk. Aktívni dobrovoľníci veria v neustále napredovanie a
pokračovanie v obnove verejného priestoru.

Banskobystrický

Malá obec Uhorské sa nachádza v Banskobystrickom kraji.
Vyhľadávaným a frekventovaným miestom je rybník neďaleko
obce. Okolie rybníka je malebné, avšak vyžaduje neustále
zásahy vo forme čistenia územia od odpadu. Okolo rybníka nie
sú umiestnené žiadne odpadové koše. Rybník je často
navštevovaným miestom. Návštevníci si však nemajú kde
sadnúť, odložiť bicykle či vyjašiť sa s deťmi. Zámerom je teda
okrem osadenia košov aj vybudovanie drevenej preliezky,
lavičiek, či stojanu na bicykle.

