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03-BA Folklór bez hraníc, 
OZ

Prispejme k 
záchrane našej 
dedovizne

Malacky celé Slovensko Bratislavský jún - október 
2008 83 700 Sk 2 778,33 €

Občianske združenie Folklór bez hraníc prevádzkuje folklórny portál 
JankoHrasko.sk - studnica slovenského folklóru a internetové 
Folklórne rádio Janko Hraško. Rádio - jediné svojho druhu na 
Slovensku a v zahraničí, zabezpečuje bezplatnú prezentáciu 
slovenského folklóru, ľudových tradícií, folklórnych subjektov a 
podujatí, ktoré prezentuje aj prostredníctvom živých vysielaní. Pre 
zvýšenie kvality prenosov, priamych vstupov a vysielaní, zakúpia z 
darovaných finančných prostriedkov profesionálnejší licencovaný 
softvér a tiež diktafóny a externé hardisky.

05-BA Obec Budmerice Original People´s 
Bus Budmerice Budmerice Bratislavský jún - október 

2008 70 000 Sk 2 323,57 €

Dobrovoľnícka skupina z Budmeríc v spolupráci s obecným 
zastupiteľstvom vytvorí špeciálnou úpravou dvoch nepojazdných 
autobusov centrum pre mladých s názvom Original People´s Bus. 
Centrum bude mladým ľuďom okrem možnosti neformálneho 
stretávania sa, posedenia pri čaji a nadväzovania nových kontaktov 
ponúkať viaceré organizované voľnočasové aktivity, ako napr. 
diskusné fórum na rôzne témy, prosociálne hry, premietanie filmov, 
umelecké workshopy, čitáreň a prístup na internet. Predkladatelia 
projektu veria, že centrum sa stane alternatívou k existujúcim 
pohostinstvám a barom v obci.

08-BA Folklórna skupina 
Mladosť

Prezentácia 
šenkvického 
folklóru doma aj v 
zahraničí

Šenkvice Šenkvice-
Pezinok Bratislavský júl - október 2008 80 000 Sk 2 655,51 €

Folklórna skupina Mladosť je jednou z mála aktívnych folklórnych 
skupín, ktoré prezentujú výlučne folklór Malokarpatského regiónu. 
Členovia folklórnej skupiny sa venujú nácviku tradičných 
šenkvických ľudových tancov a piesní, ktoré prezentujú nielen na 
podujatiach v obci a v blízkom okolí, ale aj na zahraničných 
medzinárodných festivaloch. K šíreniu tradičnej ľudovej kultúry 
neoddeliteľne patrí aj tradičný ľudový odev. Cieľom tohto projektu je 
jeho kompletná obnova a výmena. 

11-BA
Kresťanské centrum 
nepočujúcich na 
Slovensku

Budovanie mostov Banská 
Bystrica Bratislava Bratislavský jún - október 

2008 70 000 Sk 2 323,57 €

Zámerom projektu je zriadenie "Ambulancie prvého kontaktu" pre 
sluchovo postihnutých a vysunutého pracoviska KCNS v 
bratislavskom regióne. Sluchovo postihnutí v dôsledku svojho 
hendikepu nie sú vždy schopní dohodnúť si stretnutie s odborným 
lekármi alebo potrebné odborné vyšetrenie na jednotlivých 
nemocničných oddeleniach. Preto sú často odkázaní na pomoc ľudí, 
ktorí sú schopní komunikovať na ich úrovni. "Ambulancia prvého 
kontaktu" bude zriadená vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou 
Milosrdných bratov. Súčasťou projektu je tiež vytvorenie priestoru 
pre starších nepočujúcich pod názvom "Čaj o piatej".

19-BA OZ Všetkým deťom Promenáda na 
ihrisku Bratislava Bratislava Bratislavský jún - október 

2008 60 000 Sk 1 991,64 €

Ťažiskom projektu OZ Všetkým deťom je sieťovanie inštitúcií a 
vzájomné spoznávanie sa rôznych komunitných skupín mestskej 
časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Spoločným zastrešujúcim a 
hmatateľným motívom bude besiedka v areáli detského ihriska na 
Podzáhradnej ulici. Nadviazanie vzťahov vyústi do niekoľkých 
konkrétnych aktivít, medzi ktorými bude aj stretnutie obyvateľov so 
zástupcami Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z 
Podunajských Biskupíc, workshop o histórii mestskej časti, 
psíčkarske popoludnie, koncerty na spôsob kúpeľných promenád, 
bábkové divadlo a čítačky pre deti. 



20-BA
Domka - Združenie 
saleziánskej 
mládeže

Otvorení pre 
všetkých Bratislava

Bratislava, 
Košice, 
Rožňava, 
Trnava, Banská 
Bystrica, Poprad

Bratislavský jún - október 
2008 100 000 Sk 3 319,39 €

V rámci projektu sa chcú dobrovoľníci zo šiestich regionálnych staníc 
Domky aktívne zapojiť do streetworku a priblížiť sa tak 
neorganizovanej mládeži a deťom. Organizované rovesnícke skupiny 
spolu s animátorom - dobrovoľníkom, pripravia súbor športových a 
zážitkových aktivít, ktoré budú v pravidelných týždňových intervaloch 
realizovať na ihriskách a verejných priestranstvách, na ktorých sa 
neorganizovaná mládež stretáva. Spoločnou hrou a aktivitami majú 
animátori možnosť priblížiť sa deťom a mladým ľuďom a následne v 
prípade potreby im sprostredkovať pomoc.

24-BA
OZ Rodičovské 
združenie pri MŠ ul. 
Ružová v Stupave

Dopravné ihrisko 
Svetielko Stupava Stupava Bratislavský jún - október 

2008 97 800 Sk 3 246,37 €

Skupina dobrovoľníkov zo Stupavy sa rozhodla zrekonštruovať 
zničené dopravné ihrisko. Zrekonštruované dopravné ihrisko bude 
voľne prístupné deťom zo Stupavy a jej okolia. Aktivitami, hrami a 
vytváraním názorných dopravných situácií, budú špeciálne 
pripravení pedagógovia viesť deti k poznaniu, že bezpečnosť na 
cestách je veľmi dôležitá. Deti sa učia hrou a zážitkom, a preto je 
dopravné ihrisko najvhodnejšie pre dopravnú výchovu.

29-BA OZ pri ZŠ Marianka Prvé detské 
ihrisko v Marianke Marianka Marianka Bratislavský jún - október 

2008 90 000 Sk 2 987,45 €

V centre Marianky vznikne vďaka tomuto projektu prvé detské 
ihrisko v obci. Areál ihriska bude slúžiť širokej komunite obyvateľov 
Marianky, ako miesto neformálnych stretnutí dospelých a detí, ale aj 
ako miesto organizovania menších koncertov, súťaží a výstav. V 
priestore ihriska budú osadené atypické detské preliezky z 
agátového dreva, lavičky, streetbalový kôš, betónový stolnotenisový 
stôl, miniihrisko a nová zeleň. 

32-BA
Rodinné centrum - 
U škriatka Klinčeka - 
OZ

Domček škriatka 
Klinčeka Častá Častá Bratislavský jún - september 

2008 75 500 Sk 2 506,14 €

Zámerom projektu je zatraktívniť priestory rodinného centra "U 
škriatka Klinčeka". V rámci jednodňovej akcie pre deti a rodičov 
"Postavme domček pre škriatka Klinčeka", vytvoria deti domček z 
piesku a oteckovia drevené preliezačky s domčekom a šmýkačkou. 
Na takto vynovenom priestranstve rodinného centra potom budú 
počas celého leta prebiehať rôzne zaujímavé a zábavné aktivity pre 
rodičov s deťmi, ako napr. Deň detí so škriatkom Klinčekom, uvítanie 
začiatku letných prázdnin, olympiáda škriatka Klinčeka, jesenné 
púšťanie šarkanov a iné.

727 000 Sk 24 131,98 €


