Zoznam podporených projektov zo Zamestnaneckého grantového programu 2014

Číslo

1

2

3

Číslo
projektu

ZGP 02

Názov predkladateľa

Názov projektu

Kraj realizácie

Hurrrá do práce - program
Daniela Tejkalová, Klára
pre mamičky po materskej Bratislavský
Zelenková, Peter Bennár
dovolenke

Miesto
realizácie

Pezinok

ZGP 03

Lucia Hopjáková

Dom Svätej
Alžbety n.o,
Dobudovanie detského
Ulica 9. mája
Banskobystrický
ihriska v Krízovom centre
74, 974 01
Banská
Bystrica

ZGP 06

Lucia Gajarská, Dana
Polláková, Martina
Gašperánová, Branislav
Brtiľ

Hravý Maják

Bratislavský

Bratislava

Podporená Dodatočná podpora v
suma
rámci online hlasovania

1 200,00 €

---

659,00 €

341,00 €

1 500,00 €

450,00 €

Anotácia projektu
Cieľom projektu je pomôcť mamičkám vrátiť sa po
materskej dovolenke úspešne do práce. Dopomôcť má k
tomu sprístupnenie užitočných a praktických informácií,
ktoré mamičkám uľahčia rozhodovanie o svojej
budúcnosti. Mamičky často zažívajú pocit frustrácie z
toho, ako si zadeliť čas medzi rodinu, prácu a svoje
osobné potreby. Projekt Hurrrá do práce chce pomôcť
mamičkám prostredníctvom seminárov orientovať sa na
trhu práce a ukázať im možnosti, ako využiť svoj potenciál
i skúsenosti, ale zároveň mať dostatok energie i času na
rodinu, na svoje deti, domácnosť i vlastné koníčky.
Organizácia Dom svätej Alžbety je zariadenie poskytujúce
sociálne služby deťom a osamelým matkám s deťmi, ktoré
sa z rôznych príčin ocitli v krízovej situácii. Cieľom tohto
projektu je dobudovanie detského ihriska pre deti, ktoré sa
v krízovom centre nachádzajú. V apríli tohto roku boli
uskutočnené terénne úpravy okolia, vypílené kry,
postavené pieskovisko za pomoci sponzorov a
dobrovoľníkov. Do prác boli zapojené aj deti a matky. Z
nedostatku finančných prostriedkov sa nepodarilo zakúpiť
šmýkačku, hojdačky a za pomoci grantového programu
Nadácie Orange by sa podarilo toto detské ihrisko
dokončiť.
Cieľovou skupinou projektu Hravý Maják sú deti so
syndrómom CAN – týrané deti, zneužívané alebo
zanedbávané, ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia
ocitli v krízovom centre Maják Nádeje. V súčasnosti Maják
Nádeje nedisponuje spoločenskou miestnosťou, pre
týrané deti. Cieľom projektu je z miestnosti, ktorá doteraz
slúžila ako sklad šatstva vytvoriť spoločenskú miestnosť
pre deti. V rámci tejto iniciatívy je potrebné vypratať
súčasné veci, poukladať ich do iného priestoru, vymaľovať
priestor, položiť parkety, zariadiť a zútulniť miestnosť.
Zmyslom je, aby sa deti v tomto priestore cítili bezpečne a
útulne.

Číslo

4

5

6

Číslo
projektu

Názov predkladateľa

Názov projektu

ZGP 34

Žilinské Venuše, Martina
Krajšia úschovňa
Cingelová

ZGP 38

Ing. Radoslav Barka, Ing.
Marek Balog, Martin
Detské dopravné ihrisko
Hromkovič

ZGP 39

Jan Kodaj, Pavol Mazúr,
Radovan Jadrončík,
Marián Bobrík

Amfík pre všetkých

Kraj realizácie

Miesto
realizácie

Podporená Dodatočná podpora v
suma
rámci online hlasovania

Žilinský

Žilina

Žilinský

Príbovce,
pozemok
parc. C-KN č. 1 500,00 €
149/6 k. ú.
Príbovce

Žilinský

Dolný Kubín

600,00 €

1 500,00 €

---

---

500,00 €

Anotácia projektu
Projekt je zameraný na revitalizáciu vybavenia klubu OZ
Žilinské Venuše, ktorý poskytuje útočisko onkologickým
pacientom z regiónu Žiliny. Vytvorením zdravšieho a tiež
priestorovo efektívnejšie využitého priestoru vzniknú
možnosti na stretávanie a voľnočasové aktivity väčšieho
počtu osôb. Projekt otvorí nové možnosti tvorivým
aktivitám, o ktoré je u cieľovej skupiny veľký záujem.
Príťažlivé prostredie klubu, empatický kolektív a
zaujímavé aktivity, ktoré zamestnajú telo i ducha,
napomôžu v liečebnom procese zdravotne ťažko
postihnutých osôb.
Obec Príbovce je dopravným uzlom s veľmi vysokou
intenzitou dopravy a komplikovanou dopravnou situáciou.
Obcou denne prejde približne 25 tisíc áut a asi 60 vlakov.
Vybudovane Detského dopravného ihriska má prispieť k
bezpečnejšiemu pohybu detí a mládeže na cestách a v ich
okolí. Detské dopravné ihrisko bude slúžiť na
voľnočasové aktivity detí a mládeže z Príboviec a širšieho
okolia. Na ihrisku majú získavať skúsenosti, ktoré prispejú
k ich suverénnemu správaniu sa na cestách.
Zámerom projektu Amfík pre všetkých je vytvoriť miesto,
kde by sa ľudia radi stretávali a trávili spolu čas.
Amfiteáter by slúžil najmä na kultúrne aktivity. Je to
priestor, kde sa zmestí až niekoľko desiatok ľudí v tejto
zelenej zóne sídliska v Dolnom Kubíne. Takýto amfiteáter
v Dolnom Kubíne ešte nie je. Aj to je dôvod, ktorý
predkladateľa projektu a ďalších dobrovoľníkov motivuje
tento projekt zrealizovať. Organizujú ho predovšetkým
mladí ľudia, ktorým záleží na ich meste, v ktorom žijú, a
ktorým sa prezentujú.

Číslo

7

8

9

Číslo
projektu

ZGP 40

ZGP 42

ZGP 44

Názov predkladateľa

Ján Miko

Jozef kormaník

Lucia Prvá

Názov projektu

Prírodné ihrisko v
Komunitnej záhradke

Veselý školský dvor

Detské ihrisko na
Janotovej ul. revitalizácia

Kraj realizácie

Banskobystrický

Prešovský

Bratislavský

Miesto
realizácie

Banská
Bystrica

Stará
Ľubovňa

Janotova
ulica,
Bratislava Karlova Ves

Podporená Dodatočná podpora v
suma
rámci online hlasovania

800,00 €

1 000,00 €

800,00 €

Anotácia projektu

200,00 €

Cieľom projektu je pretvoriť časť nevyužívaného
zanedbaného priestoru bývalého školského areálu v
Banskej Bystrici na živé prírodné detské ihrisko, ako
súčasť Komunitnej záhradky. Projekt má priniesť nový
náhľad na možnosť využívania urbanizovaného prostredia
sídliska, vytváraním ekologických a prírodne ladených
miest na oddych a trávenie voľného času. V spolupráci s
prírodnými staviteľmi s OZ Organica sa podarí vytvoriť
prirodzené prepojenie prírodných materiálov a terénu.
Bude to miesto aj pre tvorivé aktivity detí. Priestor využijú
rodiny s deťmi počas športovania, opekačiek alebo
záhradkárčenia, takisto aj deti z blízkej MŠ.

---

Zámerom projektu s názvom Veselý školský dvor je
vytvorenie miesta pre bezpečné detské hry a stretávanie
sa členov širšej miestnej komunity na školskom dvore MŠ
Tatranská v centre najväčšieho sídliska v Starej Ľubovni.
V rámci projektových aktivít budú odstránené staré
nebezpečné prvky detského ihriska a pieskovisko.
Namiesto nich sa osadia hojdačky a vybuduje sa nové
pieskovisko. Mamičky natrú existujúce funkčné prvky
detského ihriska a lavičky. Do projektu sa formou
dobrovoľníckej práce zapoja zamestnanci Orangeu a
dobrovoľníci z radov rodičov a mimovládnych organizácii
pôsobiacich na území mesta Stará Ľubovňa.

200,00 €

Cieľom projektu je revitalizácia detského ihriska na
Janotovej ulici v Bratislave. Ihrisko je roky nevyužité, čo je
škoda, keďže v okolí sa podobná plocha pre deti
nenachádza. V rámci projektu prebehne vyčistenie a
výmena piesku, nový náter kovových preliezok, osadenie
novej preliezačky, vyčistenie trávnatej plochy a výsadba
nových kvetov, rekonštrukcia lavičiek a pod. Renováciou
vznikne plocha na trávenie voľného času pre deti z okolia
a ich rodičov. Zároveň bude ihrisko využiteľné na ďalšie
rôzne spoločenské podujatia pre malé deti.

Číslo

10

Číslo
projektu

ZGP 51

Názov predkladateľa

Názov projektu

Mgr. Viera Chabadová,
Hry generácií - jesenné
Martina Kršková, Simona
disciplíny
Radolská

Kraj realizácie

Žilinský

Miesto
realizácie

Domov
vďaky so
sídlom v
meste Rajec

Podporená Dodatočná podpora v
suma
rámci online hlasovania

400,00 €

---

Anotácia projektu
Zámerom projektu je dosiahnuť posilnenie generačnej a
medzigeneračnej solidarity prostredníctvom pravidelne
organizovaných Hier generácií, v rámci ktorých
budú súťažiť zmiešané družstvá (zdravotne
znevýhodnených) seniorov umiestnených v sociálnom
zariadení, seniorov z mesta Rajec, ktorí nie sú v stave
odkázanosti na pomoc iných a žiakov základnej školy. Hry
budú organizované tak, aby boli všetky tri skupiny
účastníkov nútené spolupracovať a dosahovať spoločné
ciele.

