Číslo
žiadosti

01-TN

07-TN

11-TN

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto

Starý mlyn pod
Občianske
Nitrianske
Vyšehradom- svet
združenie Vyšehrad
Pravno
tvorivosti a zábavy

Rodinné centrum
JUŽANČEK

Liesky

Miesto, kde je nám
Trenčín
fajn...!

Detské ihrisko pre Dolný
deti troch obcí
Lieskov

Miesto
realizácie

Nitrianske
Pravno

Trenčín

Dolný Lieskov

Kraj realizácie

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

Časový
harmonogram

Podporená
suma

jún - október 2008 100 000 Sk

jún - október 2008

jún - október 2008

63 000 Sk

41 000 Sk

Podporená
suma

Anotácia o projekte

3 319,39 €

V centre Vyšehradného, časti Nitrianskeho Pravna, bude v rámci
projektu na začiatku turisticko-náučného chodníka vytvorený
multifunkčný priestor pre obyvateľov obce, návštevníkov a širokú
verejnosť. Priestor bude tvorený miniatúrnymi stavbami - vernými
rekonštrukciami obytných budov z troch rôznych období minulosti staroveká zimnica, stredoveká chata, slovanská chata. Súčasťou
komplexu budú aj tradičné prvky ľudovej kultúry ako je zvonica,
mlynský náhon, studničky a vodné koleso. Hlavným cieľom je
pripomenúť niekdajší spôsob života, typického pre oblasť Vyšehradu
ešte z čias prvého osídlenia v praktickej a hmatateľnej podobe a
priblížiť mladším generáciám niekdajšie remeselné zručnosti typické
pre územie okolia Nitrianskeho Pravna.

2 091,22 €

Občianske združenie Rodinné centrum Južanček vzniklo ako
iniciatíva skupiny rodičov, ktorí sa rozhodli na najväčšom
trenčianskom sídlisku Juh založiť materské centrum. Keďže
koncepcia centra sa rozšírila aj na ostatné skupiny obyvateľov,
vznikla postupne idea rodinného centra. Hlavnou iniciatívou aktivít
rodinného centra je snaha o prelomenie izolácie rodičov na
rodičovskej dovolenke a vytvorenie priestoru na stretávanie sa a
vzájomnú podporu. V rámci projektu predkladatelia dobrovoľníckou
prácou upravia priestory v základnej škole na Východnej ulici, v
ktorých vymaľovaním, zariadením interiéru a vytvorením
interiérového ihriska vybudujú priestor pre aktivity celých rodín.
Rodinné centrum ponúkne návštevníkom priestor pre rôznorodé
individuálne aj kolektívne aktivity, ako výtvarné dielne, jazykové
kurzy, cvičenia či prednášky a workshopy na rôzne témy.

1 360,95 €

Na podnet prisťahovaných obyvateľov žijúcich v radovej zástavbe v
obci Dolný Lieskov vzniklo občianske združenie Liesky, v rámci
ktorého sa novousadlíci v obci snažia aktívne zapojiť do diania v
obci a súčasne prelomiť bariéry medzi novými a starými obyvateľmi.
Zámerom projektu je vyčistenie priestranstva nachádzajúceho sa pri
nepoužívanom a zanedbanom futbalovom ihrisku, zarovnanie
nepravidelného terénu a vytvorenie priestoru pre trávenie voľného
času detí, ich rodičov ako aj ostatných obyvateľov troch susediacich
obcí. Cieľom projektu je tiež zaktivizovať obyvateľov k
dobrovoľníckym aktivitám v rámci obce. Súčasne tak prispieť k
vytváraniu lepších susedských vzťahov, komunikačného priestoru, k
odstráneniu predsudkov o nových obyvateľoch obce.

12-TN

16-TN

19-TN

Mesto Nová
Dubnica

Obec Brezolupy

Nahraďme sliepky
ľuďmi - obnova
Nová
ihriska v IBV
Dubnica
Miklovky

Mladí Plameniaci

Brezolupy

Nová Dubnica

Brezolupy

Domka - združenie
saleziánskej
Kráľovstvo levíčat Partizánske Partizánske
mládeže

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

jún - august 2008

jún - október 2008

jún - október 2008

70 000 Sk

37 900 Sk

60 000 Sk

2 323,57 €

Dobrovoľné združenie rodičov detí bývajúcich v bytovej zástavbe v
meste Nová Dubnica sa rozhodlo týmto projektom prispieť k obnove
ihriska nachádzajúceho sa v blízkosti niekoľkých rodinných domov,
ktoré je už dlhšiu dobu neudržiavané. Hlavným problémom tohto
ihriska sú práve obyvatelia rodinných domov a súčasne chovatelia
sliepok, ktorí priestor ihriska používajú na voľný výbeh týchto
domácich zvierat. Úlohou dobrovoľného združenia rodičov je okrem
vyčistenia a úpravy areálu aj komunikácia s chovateľmi sliepok,
ktorých je potrebné oboznámiť o hygienických podmienkach
prevádzkovania ihriska. Súčasťou projektu okrem vyzbierania
odpadkov, vybudovania chodníkov, opravy a náteru lavičiek a
preliezačiek a vysadenia kríkov, bude v prípade záujmu chovateľov
zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci projektu, vytvorenie
ohradeného priestoru pre výbeh sliepok.

1 258,05 €

Mladí hasiči z obce Brezolupy už niekoľko rokov hrdo reprezentujú
svoju obec na rôznych hasičských súťažiach. V tomto roku sa v obci
bude konať aj okresné kolo súťaže mladých hasičov Plameň. Už
teraz sa malí hasiči na túto akciu poctivo pripravujú, keďže sa chcú
na domácej pôde predstaviť v najlepšej forme. Na doterajších
absolvovaných súťažiach sa deti vždy prezentovali v zapožičaných
futbalových dresoch a s výzbrojou určenou pre dospelých hasičov.
Aj z toho dôvodu sa im niekoľkokrát nepodarilo súťažné úlohy splniť
v stanovenom čase, keďže celá výstroj bola pre nich príliš ťažká.
Cieľom projektu je zakúpenie desiatich hasičských rovnošiat a
nevyhnutnej hasičskej výzbroje pre deti vo veku od 7 do 12 rokov,
ktorú budú Plameniaci využívať jednak v rámci pravidelnej prípravy
na okresnú súťaž mladých hasičov a v ktorej sa budú môcť
prezentovať rovnako aj na hasičskej súťaži partnerských obcí z
Čiech a Slovenska.

1 991,64 €

Občianske združenie Domka poskytuje od začiatku svojho
pôsobenia v Partizánskom stále väčší počet voľnočasových aktivít.
Na jeseň minulého roku bolo spustené "stretko" pre rodičov a deti
pod názvom Levíča, ktoré si veľmi rýchlo našlo obľubu medzi
mladými rodinami. Problém však nastal v priestore, v ktorom sa tieto
stretnutia realizujú, keďže momentálne je tento používaný aj na
rôzne iné účely a aktivity. Cieľom projektu je prestavbou miestnosti
vytvoriť vhodný priestor pre "Kráľovstvo levíčat" a vyhovujúcim
zariadením a usporiadaním prvkov v miestnosti podnietiť tvorivosť a
aktivitu detí a rozvoj ich sociálnych kompetencií. Prestavba
miestnosti bude realizovaná takisto zohľadňujúc ergonomické a
bezpečnostné potreby detí s telesným a mentálnym postihnutím a
ich rodičov, ktorí tvoria početnú skupinu členov stretka.

24-TN

28-TN

30-TN

Vykročme po
Bojnický
stopách našich
skrášľovací spolok, predkov o.z.
bojnických
neandertálcov

Naša dolina, n.o.

Otília Paulíková

Bojnice

Cithara sanctorium
- piesne duchovné,
história prvej
Mestečko
tlačiarne na
Považí

Poďte s nami

Lipník

Bojnice

Púchov, Lazy
pod Makytou

Lipník

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

jún - september
2008

jún - október 2008

júl - október 2008

50 000 Sk

70 000 Sk

40 000 Sk

1 659,70 €

V meste Bojnice sa v areály Prepoštskej jaskyne nachádza vzácne
archeologicko-prírodné nálezisko života neandertálskeho
pračloveka. Táto prírodná lokalita bola však po dlhé roky
devastovaná a pôsobila skôr dojmom smetiska. V minulom roku tu
však zásluhou Správy slovenských jaskýň bola vytvorená expozícia
života neandertálcov. Cieľom projektu je v týchto aktivitách
pokračovať a súčasne zachovať unikátny ráz panenskej prírody v
historickom centre Starého mesta Bojníc. Areál však dodnes nie je
kompletne vyčistený a nachádza sa tu odpad nazhromaždený v
priebehu niekoľkých rokov. Zámerom projektu je preto jednak
vyčistenie tohto územia a zároveň vytvorenie náučného
informačného chodníka z obdobia slovenského praveku. Do
realizácie projektu bude zapojená aj široká verejnosť a obyvatelia
Bojníc, ktorí budú k spolupráci na projekte oslovení prostredníctvom
rôznych občianskych združení aj vedením mesta.

2 323,57 €

Nezisková organizácia Naša dolina pôsobí v regióne Púchovskej
doliny v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
kultúrnych a duchovných hodnôt. V spolupráci s Literárnym múzeom,
Slovenskou národnou knižnicou v Martine a evanjelickými
cirkevnými zbormi v Púchove, Záriečí a Lazoch pod Makytou sa
rozhodla pripraviť združenú výstavu: Cithara sanctorum - piesne
duchovné v kultúrnych dejinách Slovenska a ich vplyv na kultúru v
Púchovskej doline a História prvej tlačiarne na Považí a jej vplyv na
vzdelanosť a kultúrne dejiny Slovenska. Podnetom pre realizátorov
projektu bola skutočnosť, že napriek tomu, že Cithara sanctorum sa
od roku 1992 nepoužíva a na mnohé piesne a viachlasný spev sa
postupne zabúda, mladí ľudia ich v poslednej dobe znovuobjavujú a
prejavujú o nich záujem.

1 327,76 €

V obci Lipník sa nenachádza žiadna oddychová zóna, ktorá by
slúžila obyvateľom obce na aktívne ako aj pokojné trávenie voľného
času. Cieľom projektu je úpravou dlhodobo nedržiavaného
priestranstva zarasteného starým trávnatým porastom s veľkými
nerovnosťami terénu vybudovať oddychovú zónu pre všetkých
obyvateľov obce. Toto priestranstvo sa nachádza v pokojnej časti
obce, čo vytvára predpoklad pre bezpečnú hru aj tých najmenších
využívateľov upravenej plochy. V rámci projektu bude formou
dobrovoľníckej práce zarovnaný a upravený terén, vysadená zeleň,
ktorá bude vytvárať zároveň živý plot a osadené lavičky. Cieľom
projektu je zapojením obyvateľov do diania v obci podporiť rozvoj
komunitného života v obci a postupné vytváranie spolupráce medzi
samosprávou, občanmi ako aj miestnymi podnikateľmi.

31-TN

33-TN

35-TN

Centrum voľného
času DUBINKA

Lenka Beznáková

Katarína Dírerová

Bav sa pohybom!

Zelená stopa

Poznaj svoje
korene

Nová
Dubnica

Nová Dubnica

Trenčiansk Trenčianske
e Teplice
Teplice

Kľačno

Kľačno

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

jún - október 2008

júl - október 2008

jún - august 2008

40 000 Sk

96 100 Sk

32 000 Sk

1 327,76 €

Centrum voľného času Dubinka v Novej Dubnici vzniklo pred 17
rokmi a v súčasnosti ho navštevuje vyše 350 detí, ktoré tu majú
možnosť zúčastňovať sa rozmanitých pohybových a tanečných
krúžkov. V priestoroch, v ktorom má centrum svoje sídlo, sa
nachádza veľká tanečná sála. V rámci projektu budú zakúpené
fitlopty, žinenky a baletná tyč potrebné na rozcvičenie a strečing, ako
aj kvalitný CD prehrávač a bezdrôtové slúchadlá, vďaka ktorým už
tréneri a taneční choreografi nebudú musieť na deti vykrikovať po
celej miestnosti. Realizáciou projektu nadobudnú tanečné hodiny
nový, profesionálnejší charakter, čo sa v budúcnosti určite prejaví aj
na kvalite a úspechoch nacvičovaných predstavení. Súčasne so
skvalitnením vybavenia bude môcť CVČ rozšíriť svoju ponuku
cvičení a pohybových aktivít aj pre staršie vekové kategórie a
tehotné ženy.

3 189,94 €

Neformálna skupina občanov v Trenčianskych Tepliciach sa
rozhodla svojim projektom zrevitalizovať v súčasnosti neudržiavané
a znečistené jazierko a tým ho zachrániť pred postupným zánikom.
Jazierko je súčasne aj liahniskom pre chránené ropuchy a skokany a
z toho dôvodu je najdôležitejšie vyčistenie a spevnenie brehov
jazierka. Druhou fázou projektu by mala byť úprava okolia jazierka a
vysadenie rastlín a krovín v súlade s princípmi permakultúry. Ide o
dizajnérsky systém, ktorý chráni prírodu, regeneruje poškodené a
produkuje udržateľné. Do takto upravenej plochy v okolí jazierka
budú osadené malé lavičky, ktoré z tejto plochy súčasne vytvoria
priestor na regeneráciu a oddych ľudí. Na spestrenie práce
dobrovoľníkov sú pripravené odborné prednášky členov rôznych
environmentálnych organizácií o možnostiach ochrany prírody, ktoré
budú jednoduchou formou zhrnuté v letákoch distribuovaných medzi
účastníkmi prednášok aj medzi širokú verejnosť.

1 062,21 €

Predkladateľkou projektu Poznaj svoje korene je vedúca detského
folklórneho súboru, ktorý vznikol v roku 2007 na základe záujmu detí
v obci Kľačno o voľnočasové aktivity spájajúce fyzickú činnosť s
poznávaním tradícií predchádzajúcich generácií. Zámerom projektu
je materiálne zabezpečenie činnosti súboru, konkrétne zakúpením
materiálu na ušitie krojov a obuvi pre členov súboru a súčasne
zakúpením CD prehrávača, ktorý bude používaný pri nácvikoch.
Ušitie krojov zabezpečia dobrovoľníckou aktivitou rodičia detí
navštevujúcich folklórny súbor. Cieľom projektu je okrem
zatraktívnenia činnosti folklórneho súboru aj pre budúcich členov
zachovávanie a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov v zmysle
pozitívneho ovplyvňovania kultúrnej úrovne života obce Kľačno ako
aj okolitých obcí.

38-TN

OZ Hrad Tematín

PreBuďme spolu
Tematín

Bratislava

hrad Tematín

Trenčiansky

jún - október 2008

50 000 Sk

1 659,70 €

750 000 Sk

24 895,44 €

Hlavným záujmom občianskeho združenia je záchrana hradu
Tematín v Považskom Inovci a ochrana prírody v jeho okolí. Cieľom
projektu je úprava okolia hradu a prístupu k nemu, ako aj začatie
priamych obnovovacích prác na murive, čím chcú predkladatelia
projektu oživiť priestranstvo hradu a zatraktívniť túto lokalitu pre
turistov. Počas zahajovacieho projektu na záchranu hradu zažijú
mladí ľudia z celého Slovenska leto plné rôznorodých aktivít.
Víkendové a týždňové tábory budú okrem pracovných činností
napĺňať hry, diskusie, prednášky renomovaných odborníkov. Mladí
ľudia tu budú mať možnosť aktívne a zmysluplne stráviť svoj voľný
čas, zdokonaliť svoje vedomosti a pracovné zručnosti. Účasťou na
projekte si osvoja zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú a
spoznajú možnosti ako v ňom realizovať svoje vlastné nápady. Do
dobrovoľníckych prác pri obnove kultúrnej pamiatky budú zapojení
okrem mladých dobrovoľníkov aj obyvatelia okolitých obcí a miest.

