Zoznam podporených projektov z programu Šanca pre váš región 2014
Číslo

1

2

Číslo
Názov projektu
projektu

SPVR 01 Zasaď si svoj strom

Rekonštrukcia časti
kasárenskej budovy
SPVR 02 Novej pevnosti v
Komárne „Stredný
rizalit“

Predkladateľ

Chotáre Žitavy

Stará pevnosť
Komárno, n.o.

Kraj realizácie

Nitriansky

Nitriansky

Miesto realizácie

Lúčnica nad Žitavou

Komárno

Podporená
suma

480,00 €

Anotácia projektu
V chotári obce Lúčnica nad Žitavou bude vysadené stromoradie brezy
previsnutej pozdĺž prístupovej cesty k obľúbenému oddychovému a
pútnickému miestu Studnička. Podujatie v rámci projektu Zasaď si svoj
strom je zamerané na účasť mládeže a mladých rodín s deťmi. Každý
účastník do 15 rokov obdrží pred akciou osobnú pozvánku. Súčasťou
pozvánky bude kartička, na ktorú sa dieťa podpíše alebo nakreslí
obrázok. Tá bude pripnutá k opornému kolíku stromu, ktoré dieťa
vysadilo, aby každý videl, že "toto som zasadil(a) ja!". Zámerom je
vybudovať v deťoch hrdosť na vlastnú prácu, ich zodpovednosť k
životnému prostrediu a svojpomocne skrášliť blízke okolie obce.

Stará pevnosť Komárno, n.o. spája iniciatívu občanov, ktorí svojou
činnosťou podporujú projekty v oblasti záchrany, ochrany a obnovy
kultúrnych a historických pamiatok. Cieľom projektu je zveľadenie
kultúrnej pamiatky - časti kasárenskej budovy Novej pevnosti v
Komárne „Stredný rizalit“. Pevnosť sa nachádza v havarijnom stave.
1 600,00 € Dobrovoľníci obnovia vonkajší areál i omietky na budove. Realizáciou
projektu sa zaistí obnova architektonicky hodnotných objektov, ich
zachovanie a udržanie pre ďalšie generácie v autentickej podobe,
zabráni sa vývoju, ktorý by ich nepriaznivo postihol, a adekvátne sa
využije pamiatkový fond s prihliadnutím k potrebám súčasnej
spoločnosti.

Číslo

3

4

5

Číslo
Názov projektu
projektu

Predkladateľ

Zábavné ZOO – ako
Občianske združenie
SPVR 03 na zelenej lúke
Srdcom za Šahy
vyrástlo detské ihrisko

SPVR 04

Archeopark Slovenská
Šurianski jazdci
Trója

SPVR 05 Pohybom pre zdravie

Prudentia

Kraj realizácie

Nitriansky

Nitriansky

Nitriansky

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Šahy

Tento projekt je naplnením sna mnohých detí a rodičov najväčšieho
sídliska v Šahách. Cieľom projektu je začať budovať moderné funkčné
ihrisko, ktoré naplní očakávania detí a zároveň aj literu predpisov a
noriem. V rámci projektu je plánované vyčistenie plochy, rekonštrukcia
pieskoviska, osadenie nových prvkov detského ihriska s rovnakým
tematickým zameraním pod názvom Zábavné ZOO. Jednotlivé prvky
2 000,00 €
ihriska budú vyrobené podľa námetu rodičov, ktorí sa ako dobrovoľníci
budú podieľať na zveľadení tohto verejného priestranstva. V realizácii
projektu budú spolupracovať aktivisti troch oblastí – členovia
občianskeho združenia, pracovníci samosprávy a obyvatelia sídliska.
Projekt má byť cestou ako prinavrátiť detskú radosť medzi múry
panelákov.

Šurany časť
Nitriansky Hrádok

V súčasnosti je lokalita Slovenská Trója zanedbaná a v kritickom stave.
Obyvatelia blízkeho okolia si z tejto národnej kultúrnej pamiatky spravili
čiernu skládku odpadu. Cieľom projektu je revitalizácia historickej
lokality za pomoci dobrovoľníkov a osadenie náučných tabúľ. Projekt
bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom mesta Šurany, či turistom.
2 000,00 € Vďaka jeho realizácií sa zlepší a skrášli životné prostredie. Očakáva
sa, že po vyčistení prestanú obyvatelia bezprostredne susediaci s
lokalitou vyvážať odpad na dané územie. Zamedzí sa tak pokračovaniu
čiernej skládky a miestu sa vráti jeho dôstojnosť. Výstup z projektu
poslúži aj ako učebná pomôcka školám v rámci dejepisu a regionálnej
výchovy.

Komárno, časť Nová
Stráž

Projekt má podporiť zdravý životný štýl, vlastnú iniciatívu obyvateľov,
aby vytvárali podmienky pre aktívny a kvalitný život v okrajovom
mestskom prostredí. Pritom majú dbať na zachovávanie
environmentálnych hodnôt a
postojov. Prostredníctvom projektu sa rozšíri športovo-rekreačný areál
1 500,00 € pri futbalovom ihrisku v Novej Stráži. Na trávnatom pozemku bude za
pomoci miestnych obyvateľov vybudované outdoorové fitnes centrum s
jednoduchými kovovými elementmi, na ktorých sa cvičí vlastnou váhou
podľa individuálnych schopností. Športovisko bude voľne prístupné
verejnosti a keďže jeho vybudovanie je výsledkom prieskumu verejnej
mienky, bude určené pre všetky vekové skupiny.

Číslo

6

7

8

Číslo
Názov projektu
projektu

SPVR 06

Mami, oci, chcem byť Rytiersky rád sv.
rytier!
Gorazda

Oživenie tradície
vyprevádzania a
SPVR 07
vítania vlakov v
Nových Zámkoch

SPVR 08

Predkladateľ

Tu sa nám páči, tu
chceme žiť

Občianske združenie
FS Zámčan

Kraj realizácie

Nitriansky

Nitriansky

Spokojnosť, Centrum
Trenčiansky
sociálnych služieb, n. o.

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Nitra

"Mami, oci, chcem byť rytier!" je projekt zameraný nielen na deti a
mládež, ale aj na staršiu generáciu. Jeho účelom je nadviazať
medzigeneračnú komunikáciu a pochopiť jednotlivé vekové skupiny.
Spoločnou prácou počas upratovacích akcií pri Svoradovej jaskyni a
Drážovskom kostolíku sa docieli nielen lepšie životné prostredie, ale
1 220,00 € vytvorí sa aj priestor pre spoločné rozhovory medzi generáciami. Počas
stretnutí sa dobrovoľníci budú môcť aktívne zapojiť do vytvorenia
projektu s témou zlepšenia svojho regiónu. Vybraný projekt bude môcť
byť v nasledujúcich mesiacoch aj zrealizovaný. Účastníci sa naučia
projektovo myslieť, vyjadriť svoj názor, podeliť sa o svoje nápady a
dokonca ich aj uskutočniť.

Nové Zámky

Cieľom projektu je oživiť tradíciu vyprevádzania a vítania vlakov v
Nových Zámkoch. Od polovice 19. storočia sa stalo zaujímavosťou
železničnej stanice v Nových Zámkoch vyprevádzanie a vítanie vlakov
rómskou kapelou, ktorá najčastejšie hrávala Rákocziho pochod. Tento
zvyk sa zachoval až do konca prvej svetovej vojny. Zvyk bol zakázaný
2 000,00 €
iba počas Bachovho absolutizmu. Rómsku hudbu na stanici zakázali
potom po prvej svetovej vojne prichádzajúci českí úradníci. Projekt
krásnu tradíciu oživí počas letných prázdnin, aby čo najviac našincov i
zahraničných ľudí, malo možnosť zažiť jedinečnú atmosféru vítania a
vyprevádzania vlakov.

Prievidza

Projekt Tu sa nám páči, tu chceme žiť reflektuje potreby miestnej
komunity a zároveň podporuje rozvoj dobrovoľníctva a iniciatívu
aktívnych občanov. Ide o zveľadenie sídliska na Ciglianskej ceste v
Prievidzi, ktoré je izolované od zastavanej časti mesta. Podariť sa to
má vďaka dobrovoľníkom a výsadbe drevín a krovín. Dobrovoľníci
2 000,00 €
osadia parkové lavičky, opravia športové zariadenia, ihrisko a vybudujú
detské ihriska pre najmenších. Sídlisko dotvorí širšiu scenériu mesta
Prievidza. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita života obyvateľov
sídliska, podporí sa občiansky aktivizmus a komunitný život na sídlisku,
či vytvorí priestor pre nižšie vekové kategórie.

Číslo

9

Číslo
Názov projektu
projektu

Revitalizácia
Detský a mládežnícky
SPVR 09 verejných venčovísk v parlament mesta
Handlovej
Handlová

Spoznaj, chráň a

10 SPVR 10 zachovaj krásy našej
prírody

11

Predkladateľ

Umenie a otvorená
myseľ ukáže ľudom
SPVR 11
to, na čo človek už
dávno prišiel

Spoznaj, chráň a
zachovaj krásy našej
prírody

Oliver Dóra

Kraj realizácie

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Projekt má vytvoriť kompromis medzi psičkármi a ostatnými občanmi.
Pre psičkárov sa vytvoria lepšie podmienky na venčenie. Pre občanov
bude revitalizovaný verejný priestor v lokalite, v ktorej žijú. Hlavnou
aktivitou je vyčistenie venčovísk, osadenie košov a informačno vzdelávacích tabúľ. Podpornými aktivitami projektu bude lepenie
1 000,00 €
letákov, vykonanie besied na tému venčenie psov a monitorovanie
určených priestranstiev, atď. Dôležitá je vzájomná tolerancia a
pochopenie početnej skupiny držiteľov psov a ostatných obyvateľov,
ich vzájomné zbližovanie, ako aj zabezpečenie čistoty verejných
priestranstiev a ochrany životného prostredia.

Trenčiansky

Handlová - ul.
Mostná, ČSA a
Prievidzská

Trenčiansky

Realizáciou projektu Spoznaj, chráň a zachovaj krásu našej prírody
dôjde k vybudovaniu nového turisticko - náučného chodníka na trase
Haluzice - Bošáca - Zabudišová- Španie - Nová Bošáca. Turistický
chodník bude vyznačený turistickým značením a budú vysadené
obce bošáckej doliny náučné tabule s informáciami o prírodných zaujímavostiach a
Haluzice,
atraktivitách. V rámci projektu bude vyčistená a upravená trasa tak, aby
Bošáca(miestna časť 1 800,00 €
bola bezpečne prístupná pre všetky vekové skupiny obyvateľov.
obce Zabudišová),
Väčšina prác bude realizovaných dobrovoľníkmi. Vybudovaním
Nová Bošáca
chodníka sa vytvorí priestor pre aktívne trávenie voľného času,
spoznávanie prírodných krás a posilní sa komunitný život v regióne.
Realizáciou a následnou propagáciou projektu sa podporí rozvoj
regionálneho cestovného ruchu.

Trenčiansky

Prostredníctvom projektu a aktivite dobrovoľníkov dôjde k zveľadeniu
športového areálu v Dolnom Srní a jeho premene na vyhľadávanú
príjemnú kultúrno - športovú lokalitu. Počas realizácie projektu budú
odstránené odpadky, burina, vyrovnaná nepoužiteľná plocha,
zrekonštruované lavičky, vyčistené tenisové kurty a vysadené
stromčeky. Výsledok bude celej komunite predstavený na podujatí,
1 800,00 €
ktorého súčasťou bude množstvo aktivít ako hudobné koncerty,
workshopy, prezentácia fotiek amatérskych umelcov, graffiti Jam a pod.
Mladým umelcom sa poskytne priestor na ich prezentáciu a rozbehne
sa kultúrny život v obci a jej okolí. Toto miesto má vďaka svojej polohe
veľký potenciál a jeho kultúrne i športové možnosti budú rozvíjané aj
naďalej.

Dolné Srnie, Areál
športu a kultúry

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

12 SPVR 12

13 SPVR 13

14

Záhrada na pomoc
Košským mokradiam

Náučný chodník v
záhradkárskej osade

Záchrana a následné
využitie železničnej
SPVR 14
trate Piešťany Vrbové

Predkladateľ

Viktor Šolomek

Lenka Vrecková

Občianske združenie
ČANGO

Kraj realizácie

Trenčiansky

Trenčiansky

Trnavský

Miesto realizácie

Nábrežie sv. Metoda
17, Prievidza

Dolné Vestenice

Železničná trať
Piešťany - Vrbové

Podporená
suma

Anotácia projektu

500,00 €

Jazierko je najcennejší prvok záhrady Informačného centra SZOPK. Už
pri jeho niekdajšom zriaďovaní ekológovia sledovali cieľ vytvorenia
ukážkového biotopu, ktorý by v malom reprezentoval ekologické vzťahy
skutočnej mokrade. Jazierko v súčasnosti trpí vysychaním,
zazemňovaním a ohrozuje životné podmienky svojich vodných
živočíchov. Má slúžiť na podporu záujmu mladých ľudí a žiakov MŠ a
ZŠ o ochranu mokradí v krajine a prepájať teoretické poznatky so
skutočnou ochranou na neďalekých Košských mokradiach. Malé
jazierko bude dobrovoľníkmi vyčistené, napustené vodou odchytenou z
dažďovej vody, vysadia vodné rastliny a osadená informačná tabuľa.

700,00 €

V obci Dolné Vestenice sa nachádza záhradka a na toto príjemné
miesto chodí na prechádzky množstvo ľudí. Vytvorením náučného
chodníka v záhradkárskej osade budú môcť byť ľudia informovaní o
prírode. Projekt bude veľkým prínosom pre spoločnosť, v ktorá tu žije.
Vďaka vybudovaniu náučného chodníka jej bude ponúknuté
načerpanie zaujímavých informácií o tunajšej prírode i regióne. Deti a
dospelí sa dozvedia o faune, flóre a ochrane prírody. Žiaci zo základnej
a materskej školy využijú náučný chodník aj v rámci vyučovania. Vďaka
osadeniu náučných tabúľ, lavičiek, drevín a trvaliek sa očakáva
zvýšenie návštevnosti záhradkárskej oblasti. Vznikne tu oddychová
zóna, kde ľudia budú môcť tráviť aktívne svoj voľný čas.

Osobná doprava na trati Piešťany-Vrbové bola zastavená už pred
desiatkami rokov. Odvtedy trať chátra a hrozí jej likvidácia. Realizátori
projektu už podnikajú kroky k jej záchrane a prostredníctvom projektu
chcú podporiť jej využívanie a to dvomi akciami. Prvou z nich je
podujatie jázd v historickom motorovom vozni, na akých sa tu
vykonávala doprava v povojnovom období. Starší si môžu zaspomínať
1 650,00 €
a deti s rodičmi majú možnosť porovnať výdobytky dnešnej doby s tou
historickou. Druhou akciou sú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v
jazde na pákových drezinách. V medzinárodnom svetle organizovanie
majstrovstiev prinesie prosperitu kraja, čo sa už stáva realitou nakoľko
v tomto roku by sa mali zúčastniť nie len české a slovenské rekreačné
súťažné družstvá, ale aj nemecké.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

15 SPVR 15 Habánske hody 2014

Predkladateľ

90871.sk občianske
združenie

Kraj realizácie

Trnavský

Miesto realizácie

RENOVA

Trnavský

Moravský Svätý Ján

hrad Dobrá Voda

Občianske združenie Renova sa snaží o záchranu hradu Dobrá Voda
už sedem rokov. Tohto roku sa dobrovoľníci aj vďaka projektu opäť
pustia do záchrany majestátneho Dobrovodského hradu. Dávajú si
veľké ciele - staticky zaistiť Západnú vežu, ktorej hrozí zrútenie a
dokončiť čistenie Východnej bašty týčiacej sa nad bralom. Očakávajú
1 850,00 €
nájdenie záhadne chýbajúcich dvier v bašte, ktoré môžu viesť do
neznámych priestorov. V bašte chcú vytvoriť aj skrytú strechu, ktorá
bude zároveň vyhliadkou pre návštevníkov. Objekt bude môcť slúžiť
ako malé múzeum a bude sprístupnený verejnosti. Aktivisti združenia si
od tejto sezóny sľubujú významný nárast záujmu médií a návštevníkov.

bašta

17 SPVR 17

Bookpoint - daruj a
požičaj si knihu

Juraj Zamborský

Trnavský

Anotácia projektu

Projekt Habánske hody je tradičným podujatím v obci Moravský Sv.
Ján. Miestnej komunite, ale aj nadšencom habánskej kultúry ponúkne
pohľad do života habánov, ktorí v obci v minulosti žili. Cieľom je
zhotovenie hrnčiarskeho kruhu, ukážky točenia a výstava dobových
fotografií s habánskou tematikou v priestoroch habánskej usadlosti.
Súčasťou je habánsky charúšek, v ktorom dobrovoľníci stvárňujúci
1 000,00 €
manželský pár v dobových kostýmoch budú ponúkať habánsku
keramiku, koláč, publikácie. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si
točenie na hrnčiarskom kruhu pod dohľadom keramikára. Podujatie je
pre všetky vekové kategórie, občanov, aj cezpoľných návštevníkov.
Zapojením čo najväčšieho okruhu ľudí do tejto aktivity, nadobudnú
Habánske hody nový rozmer kultúrneho zážitku.

Záchrana hradu

16 SPVR 16 Dobrá Voda - veža a

Podporená
suma

Trnava

500,00 €

Projekt Bookpoint - daruj a požičaj si knihu je projekt verejnej otvorenej
knižnice. Myšlienkou tohto projektu je komunitné vymieňanie si kníh,
ktoré funguje na dobrovoľnom prístupe každého užívateľa. Knižnica je
určená pre všetkých ľudí, ktorí radi čítajú ako aj pre tých, ktorí by radi
začali čítať. Hlavným cieľom je po skúsenostiach s prvým
Bookpointom, rozšíriť knižnicu na iné miesto v rámci Trnavy. Po
komunikácii s predstaviteľmi mesta bude skonštruovaná a následne
osadená nová knižnica na vhodnom mieste v Trnave. Očakávaným
výsledkom projektu je väčší záujem verejnosti o literatúru a knižné tituly
ako aj stretávanie sa pri knižnom mieste.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

Dlho plánovaná

18 SPVR 18 športovo-oddychová
zóna

19 SPVR 19

Vajnorské
cyklostojany

Predkladateľ

Neformálna skupina
dobrovoľníkov obce
Šípkové

Kristína Paulenová

Kraj realizácie

Trnavský

Bratislavský

Miesto realizácie

štruktúry

Modranská Beseda

Bratislavský

Anotácia projektu

časť námestia obce
Šípkové

Neformálna skupina šípkovských obyvateľov si predsavzala
zrekultivovať, vybudovať a následne udržiavať na verejnom
priestranstve športovo-oddychovú zónu. Slúžiť bude nielen obyvateľom
obce, ale aj návštevníkom, turistom s hlavnou myšlienkou oživiť
2 000,00 € spomienky na minulosť a podporiť súčasný život v obci. V tejto zóne
bude odstránená burina, nasadená nová zeleň, odstránené staré herné
plochy pre deti a následne osadené nové spolu s lavičkami na oddych.
Táto zóna bude využívané na športovanie, oddych - načerpanie síl a
pozitívnej energie.

Bratislava - Vajnory

V mestskej časti Bratislava - Vajnory pribudne prostredníctvom projektu
na verejnom mieste 1 dizajnovo a farebne pútavý cyklostojan. Bude
mať tvar slova z vajnorského ľudového nárečia, čím dostane tradície
Vajnor priamo na ulicu a späť do povedomia ľudí. Cyklostojan v parku
Pod Lipami bude dennodenne slúžiť domácim cyklistom a cyklistom 1 200,00 €
turistom na odloženie bicykla a zastavenie sa v dedine. Slávnostné
osádzanie cyklostojanov bude spojené s možnosťou dať si opraviť
pokazený bicykel miestnymi opravármi bicyklov. Zavŕšením projektu
bude osveta v lokálnych novinách o správnom uzamykaní a staraní sa
o bicykle.

Modra

Modranská Beseda sa v dobrovoľníckej činnosti zameriava na
zachovanie tradícií a historických hodnôt v modranskom regióne.
Projekt obnovy historickej krajinnej štruktúry v lokalite Obrperky prináša
tradičné porasty do modranských lokalít. Obnovuje vyhliadku, lesík,
vinohradnícku búdu, vyhliadkovú architektúru, staré tradičné sorty
viniča do vinohradu. Obnova Obrperkov nie je jednorazový počin,
2 000,00 €
počíta na spojenie s budúcimi cyklotrasami v regióne a bude súčasťou
vinohradníckeho náučného chodníka s ukážkami poľnohospodárskych
prác, čím je zabezpečená kontinuita do budúcnosti. Na projekte budú
spolupracovať viaceré dobrovoľnícke zoskupenia a združenia – OZ
Modranská Beseda, Modranskí skauti, spolky vinárov z regiónu, a
Mesto Modra.

Obrperky: obnova

20 SPVR 20 historickej krajinnej

Podporená
suma

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

21 SPVR 21

Relax zóna
Doležalova

Záleská maringotka -

22 SPVR 22 mobilná kultúrna
bunka

23

Predkladateľ

Kraj realizácie

Relax zóna Doležalova Bratislavský

Občianske združenie
Naše Zálesíčko

Kultúra, tradície, šport
a vzdelanie - u
Telovýchovná jednota
SPVR 23
Drotárov na jednom
Dlhé Pole
mieste

Bratislavský

Žilinský

Miesto realizácie

Vnútroblok bytového
domu na Doležalovej
ulici 1-5

Zálesie, okres Senec

obec Dlhé Pole,
športový areál pri
Základnej škole v
Dlhom Poli

Podporená
suma

Anotácia projektu

Projekt Relax zóna na Doležalovej predstavuje čiastočnú revitalizáciu
vnútrobloku obytného domu na Doležalovej ulici v Bratislave. Priestor,
ktorý bol v 50-tich rokoch vybudovaný za účelom oddychovej zóny s
lavičkami a fontánou je dnes zanedbaným kusom územia s
pozostatkami parkového mobiliáru a chodníkov. Za realizáciou projektu
1 200,00 €
Relax zóna je snaha o prinavrátenie pôvodnej tváre a účelu
nevyužívanému priestoru. Plocha o výmere 600 m2 bude po dokončení
predstavovať uzavretý priestor parkového charakteru plný zelene, s
vkusným mobiliárom a udržiavaným trávnikom, o ktorý sa v budúcnosti
budú obyvatelia dobrovoľne starať a zveľaďovať ho.

Občianske združenie Naše Zálesíčko sa rozhodlo realizovať pre
kultúrne účely finančne nenáročný, ale zato vysoko efektívny a
atraktívny multifunkčný, premiestniteľný prvok - Záleská maringotka.
Táto mobilná kultúrna bunka by dokázala so šarmom tradičných
1 800,00 € divadelných karaván stať sa pojítkom podujatí v obci, ale aj pomôže
vyvážať výsledky domáceho kultúrneho pretlaku do okolitých obcí a
miest regiónu. Výstupom projektu bude realizácia premiestniteľného
objektu maringotky, ktorý sa ľahkou manipuláciou môže zmeniť z
koncertného pódia na divadelné javisko, premietacie plátno
kinematografu, výstavný priestor, alebo zázemie inej komunitnej akcie.

Projektom Kultúra, tradície, šport a vzdelanie - u Drotárov na jednom
mieste chcú športovci z TJ Dlhé Pole v spolupráci s obcou a
dobrovoľníkmi vybudovať v priestore športového areálu malý amfiteáter
s krytým pódiom, ktorý umožní spojenie viacerých oblastí
spoločenského života. Objekt napomôže efektívnejšie organizovať
1 957,00 € rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Využije priestor pre drotárske
výstavy, alebo ako školu v prírode pre deti zo základnej školy.
Realizáciou projektu a s ním súvisiacich aktivít chcú športovci s
dobrovoľníkmi prispieť k spájaniu a aktívnemu tráveniu voľného času
obyvateľov Dlhé Pole, pričom nezabudnú ani na tradičné remeslo drotárstvo, ktoré má v obci hlboké korene.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

Dubova Colonorum –

24 SPVR 24 záchrana kostolíka v
Sedliackej Dubovej

Predkladateľ

Dubova Colonorum,
o.z.

Kraj realizácie

Žilinský

Miesto realizácie

Náš Turiec

Žilinský

Dubova Colonorum

Kláštor pod Znievom

Hrad ZNIEV je národnou kultúrnou pamiatkou a jediný kráľovský hrad v
Turci. Toto miesto spájalo a spája ľudí všetkých vekových generácii.
Realizáciou predkladaného projektu sa plánuje prinavrátiť pozornosť
tým, že sa opäť stane vyhľadávanou lokalitou. Vďaka upravenej
turistickej trase sa stane dostupnejším, bezpečnejším a pútavejším
2 000,00 €
miestom, ktoré umožní návštevníkom zažiť niečo výnimočné. Stane sa
tak prostredníctvom realizácie aktivít, ktoré umožnia priblížiť zručnosť a
prácu pôvodných majstrov mladým i starším. Prostredníctvom
aktívneho zapojenia sa do aktivít sa umožní návštevníkom hradu
prehĺbiť vzťah k svojmu rodisku a jeho kultúrno-historickému dedičstvu.

obec Stránske

V obci Stránske sa nachádza zrúcanina vyše 600-ročného gotického
kostola, ktorý je zasvätený svätej Helene. Patrí k najstarším a zároveň
aj k najohrozenejším sakrálnym stavbám v regióne. Pre svoju
opustenosť a zanedbaný stav dostal prívlastok opustená Helena.
Havarijný stav Heleny sa rozhodli zmeniť dobrovoľníci, ktorí sa ju chcú
2 000,00 € pokúsiť zachrániť. Skultivujú zrúcaninu a jej okolie, odstránia odpad a
upravia okolie kostola. Objekt začnú konzervovať a zabránia tak strate
ďalších pamiatkových hodnôt a dedičstva po našich predkoch.
Dobrovoľníci za pomoci odborníkov vyčistia priestor pamiatky a okolia,
upravia terén, skultivujú prostredie a začnú s konzervačnými prácami
na objekte kostola.

Zniev

26

Helena už nebude
opustená - záchranné
Obnova Slovenskej
SPVR 26 a dobrovoľnícke
Zeme
aktivity na zrúcanine
kostola sv. Heleny

Žilinský

Anotácia projektu

Starobylý kostolík v Sedliackej Dubovej je krásnou dominantou Oravy v
blízkosti Oravského hradu. Vyše 100 rokov však chátral a teraz
naliehavo potrebuje záchranu, pretože padajúce kamene ohrozujú
turistov a prispievajú k ďalšiemu poškodzovaniu múrov. Cieľom
projektu je prispieť k záchrane tejto historickej pamiatky a k jej
2 000,00 €
sprístupneniu pre širokú verejnosť formou dobrovoľníckej práce. Počas
leta budú zorganizované pracovné brigády a ďalšie sprievodné akcie,
ktoré umožnia mladým dobrovoľníkom zmysluplne tráviť čas .
Dobrovoľníci upravia okolie a zakonzervujú nebezpečné mury
starobylého kostola.

Obnova turistického

25 SPVR 25 chodníka k Hradu

Podporená
suma

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

Predkladateľ

Kraj realizácie

Miesto realizácie

Žilinský

Kvačany

Štefanov nad Oravou

Projekt vznikol v spolupráci s OZ Misia mladých, miestnej bylinkárky zo
Štefanova nad Oravou a mladých ľudí z dobrovoľníckeho programu OZ
Misia mladých. Cieľom je prezentovať tému byliniek (zberu, využitia a
spracovania) prostredníctvom náučných tabúľ. Tri náučné tabule,
ktorých osadenie a príprava sa bude uskutočňovať za pomoci
2 000,00 €
miestnych dobrovoľníkov a dobrovoľníkov z OZ Misia mladých,
poskytnú rodinám možnosť s deťmi absolvovať zaujímavú prechádzku
a zároveň získať nové vedomosti. Projekt sa končí Oravskými
bylinkovými dielňami určenými pre širokú verejnosť, ktoré odprezentujú
myšlienku projektu tvorivým spôsobom.

Čadca

Dobrovoľníci z gymnázia, z radov turistov i ostatných milovníkov
kysuckej prírody chcú zatraktívniť lokalitu výskytu kamenných gúľ v
Megoňkách (Milošová). Drobnými terénnymi úpravami, umiestnením
knihy návštev, pečiatky a inštaláciou drevených aktivít pre deti chcú
dosiahnuť väčšiu navštevovanosť lokality rodinami s deťmi a školskými
1 680,00 € kolektívmi. O kamenných guliach v Megoňkách na Kysuciach vedia aj v
Mexiku a inde vo svete. No príchod návštevníkov do lomu, kde sa gule
nachádzajú, je sklamaním pre mnohých turistov. Projekt má daný stav
zlepšiť. Po jeho realizácií sa očakáva vyššie uvedomenie si významu
tohto prírodného úkazu a hrdosť na krásu a výnimočnosť kysuckej
prírody.

do Kvačianskej doliny

28 SPVR 28

29 SPVR 29

Bylinkový náučný
chodník

Kamenné gule Kysucký div sveta

Občianske združenie
MISIA MLADÝCH

Aktivisti

Žilinský

Žilinský

Anotácia projektu

Kvačianska dolina je hojne navštevovaným turistickým miestom.
Mnoho školských výletov a skupín návštevníkov sa dopytuje po krytom
priestore s ohniskom, kde by si vedeli urobiť aspoň do určitej miery svoj
program i pri nepriazni počasia. Zámerom projektu je teda postavenie
prvého zabezpečeného a zastrešeného ohniska na parkovisku pri
2 543,00 €
vstupe do NPR Kvačianska dolina. Prístrešok s ohniskom bude voľne
dostupný ako pre návštevníkov NPR, náučného chodníka Prosieckou a
Kvačianskou dolinou, dostupný pre školské výlety, tak i pre obyvateľov
obce Kvačany. V prístrešku budú odprezentované rôzne edukatívne
materiály s prevažne ekologickou tematikou.

Postavenie prístrešku

27 SPVR 27 s ohniskom pri vstupe OZ Oblazy

Podporená
suma

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

30 SPVR 30 FAJN KLUB

31 SPVR 31 Natri si svoju lavičku

32 SPVR 32

Po stopách
Maginhradu

Predkladateľ

FAJN KLUB

Jana Mojšová

Kraj realizácie

Žilinský

Banskobystrický

Miestna akčná skupina
Banskobystrický
MALOHONT

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Liesek

V obci Liesek už niekoľko rokov pracuje s deťmi a mládežou skupina
mladých dobrovoľníkov. Podieľa sa na organizácií aktivít, ktoré sú
zamerané na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. K
efektívnejšej a trvácnejšej práci s mladými ľuďmi by napomohlo
zriadenie stabilného miesta, klubovne - FAJN KLUBU. Klub by mladým
1 620,00 € poskytoval priestor, aby v chránenom prostredí mohli zmysluplne tráviť
voľný čas. Budú sa podieľať na zveľadení priestoru a dostanú v ňom
možnosť napredovať v osobnom rozvoji, venovať sa aktivitám
zameraných na rozvoj intelektu, kultúry a športu. Zriadenie FAJN
KLUBU pomôže rodinám, škole a obci pri výchove mladých ľudí a
zohrá dôležitú úlohu pri ich ochrane pred negatívnymi vplyvmi.

Banská Bystrica

Cieľom projektu Natri si svoju lavičku je zatraktívniť zanedbaný a
spustnutý Mestský park v centre Banskej Bystrice. Projekt má
pritiahnuť návštevníkov parku prostredníctvom obnovy a natretia
lavičiek a smetných košov pestrými farbami, pomaľovania plastových
krytov lámp streetartovými technikami a jeho vyčistením od odpadkov.
1 600,00 €
Do projektu budú zapojené rodiny s deťmi, dospelí aj malí dobrovoľníci,
ktorí budú farbami vdychovať parku nový život. Z jeho výsledku budú
profitovať všetky vekové kategórie, či už rodiny, študenti, seniori,
športovci, všetci, ktorí sa rozhodnú stráviť voľný čas v príjemnom
prostredí čistejšieho a farbami hýriaceho parku.

Nižný Skálnik, Veľké
Teriakovce, Horné
Zahorany

Miestna akčná skupina MALOHONT za aktívnej účasti z celého regiónu
vyčistí lokalitu Maginhradu medzi obcami Nižný Skálnik, Veľké
Teriakovce a Horné Zahorany. Okrem toho vykoná archeologický
výskum pod rozhľadňou. Prípadné nálezy budú ošetrené a
zakonzervované v spolupráci s pracovníkmi múzea. Skupina
dobrovoľníkov vyčistí a opraví prístupové turistické trasy, osadí
2 000,00 €
informačnú tabuľu o histórii Maginhradu a na záver zrealizuje turistický
výstup na Maginhrad. Realizáciou projektu dôjde k podpore
regionálneho cestovného ruchu, aj k rozvoju komunitného života a k
zachovaniu historického významu tejto oblasti oblasti, ktorá je opísaná
v nejednom diele známych slovenských spisovateľov a básnikov ako
bol napr. Ján Botto.

Číslo

33

Číslo
Názov projektu
projektu

Skala lásky pod
SPVR 33 kaplnkou sv. Antona
Paduánskeho

34 SPVR 34

Šach a relax pri rieke
Hron

Predkladateľ

Občianske združenie
TIMO

Milada Medveďová

Kraj realizácie

Banskobystrický

Banskobystrický

Miesto realizácie

- Veľký Bučeň

Banskobystrický

Anotácia projektu

kopec Chvatimech oproti sídliska
Štiavnička
Podbrezová

Dnes sa lokalita s historicky vzácnou kaplnkou sv. Antona
Paduánskeho, patróna lásky, plodnosti a životného šťastia, nachádza v
dezolátnom stave. Vďaka projektu a zaangažovanosti občianskych
dobrovoľníkov sa toto miesto podrobí revitalizácii. Nachádza v
"energetickom lieviku" kopca Chvatimech na rozhraní katastra Hronec Podbrezová. Toto nesmierne vzácne kultúrne dedičstvo by na základe
1 800,00 €
svojej bohatej histórie (stavali ho talianski železničiari) dokázalo
pritiahnuť tisíce turistov z pár metrov vzdialeného nástupišťa
svetoznámej Čiernohronskej železnice z Čierneho Balogu. Ideálne
miesto počas prestávky vláčiku. Práve prepojenie talianskej histórie s
vybudovaním Skaly lásky (ako vo Verone) by bolo tým najmagickejším
miestom nielen pre zaľúbených.

Brezno

Cieľom a filozofiou projektu je vytvorenie priestoru, ktorý bude
znázorňovať životnú partiu človeka obrazne v šachovnici. Na jednej
strane hrá človek s človekom a zároveň hrá človek šach so životom.
Vytvorenie veľkej šachovnice bude priestor na hru šachu, ale aj
sebareflexiu, meditovanie, diskusie a relax. Projekt rieši územie južnej
3 000,00 €
časti intravilánu mesta Brezna na nábreží rieky Hron. Ide o ťažiskovú
lokalitu s napojením na centrum mesta a dopravnú infraštruktúru.
Realizáciou projektu sa prispeje k rozvoju komunitného života, podpore
občianskeho aktivizmu, eliminovaniu generačných a spoločenských
rozdielov.

Veľké Dravce

Realizáciou projektu sa vytvorí bezpečný prístup na vrch Veľký Bučeň
pre obyvateľov obce Veľké Dravce, jej návštevníkov, ale aj rekreantov
na vodnej nádrži Veľké Dravce. Nebudú sa musieť obávať, že sa v
tunajších lesoch pri výstupe na vrch stratia. Informačné tabule osadené
po trase náučného turistického chodníka budú bližšie ozrejmovať
1 100,00 € charakteristiku miestnej flóry a fauny so spôsobmi ich ochrany. Do
realizácie sa zapoja aj miestni dobrovoľníci z radov mládeže, ktorí už v
minulosti prejavili svoje odhodlanie angažovať sa v prospech ochrany
prírody. Náučný turistický chodník sa bude napájať na iné turistické
trasy, čím sa začlení do rozsiahlej siete slovenských turistických trás a
v neposlednom rade tým zvýši možnosti trávenia voľného času v obci.

Náučný turistický

35 SPVR 35 chodník Veľké Dravce Karol Tóth

Podporená
suma

Číslo

36

Číslo
Názov projektu
projektu

Darujme život
prameňu Dobrá voda
SPVR 36
a minerálnemu
prameňu Šťavica

37 SPVR 37

38 SPVR 38

Predkladateľ

T4 - občianske
združenie

Aby mali ľudia k sebe
Peter Gonda
bližšie

Vodopád Bystrého
potoka

Občianske združenie
Pronatur

Kraj realizácie

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Tisovec, lokalita
Šťavica

Účelom projektu občianskeho združenia T4 je zachovanie, obnova a
zlepšenie stavu prvkov zelenej infraštruktúry v meste Tisovec so
zameraním na pramene pitnej vody a brehové porasty horského
potoka. Vďaka projektu sa obnoví aj kultúrne dedičstvo mesta Tisovec,
ktoré má dlhodobú tradíciu a dodnes je známe, ale nevyužívané. Pri
2 500,00 € príležitosti 680. výročia založenia mesta Tisovec a zároveň 10. výročia
vstupu SR do EÚ chcú dobrovoľníci darovať obyvateľom mesta Tisovec
a užívateľom vody z prameňov revitalizovaný areál, ktorý bude slúžiť na
relax a posedenie v prírode. Očakávaným výsledkom je, aby
návštevník areálu pitnú vodu nielen načerpal, ale aby si aj v jej blízkosti
príjemne posedel a oddýchol.

Lehota nad
Rimavicou

V obci Lehota nad Rimavicou sa nenachádza miesto upravené na
zmysluplné a aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové
kategórie. Realizáciou projektu sa vytvorí priestor s rastlinami a
prvkami drobnej architektúry - altánok s posedením, lavičky,
pieskovisko pre malé deti. Prostredie sa skultúrni, spestrí a vhodne
upraví. Vznikne priestor, kde sa bude môcť pravidelne stretávať celá
2 500,00 € komunita, ako aj návštevníci obce pri rôznych podujatiach. Na úpravu
sa podujme skupina dobrovoľníkov - rodičov, ktorí chcú vytvoriť deťom
priestor na trávenie voľného času. Starých rodičov na dôchodku, ktorí
sa cítia nepotrební, chcú motivovať, aby svojimi skúsenosťami a
vedomosťami boli prínosom pre komunitu, poradili a usmernili
aktivistov odovzdaním svojich vlastných skúseností pri ich bývalom
aktívnom trávení voľného času v komunite.

CHKO Poľana

Vďaka projektu bude poskytnutá návštevníkom národnej prírodnej
pamiatky Vodopád Bystrého potoka (NAJ Div Poľany) zvýšená
bezpečnosť, pohodlie a kvalita zážitku. S pomocou dobrovoľníkov bude
vybudované zábradlie pri vodopáde a zrekonštruované zničené
2 500,00 € schodíky na turistickom chodníku. Vybudujú sa oddychové zóny (lavice
a stoly). Pre miestne obyvateľstvo budú realizované environmentálne
akcie zamerané na zvyšovanie povedomia o prírodných hodnotách
územia. Projekt prispeje k budovaniu regionálnej identity a k
zvyšovaniu hrdosti miestneho obyvateľstva.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

39 SPVR 39

Bokša - spoločný
priestor pre ľudí

NKP hrad Kamenica

40 SPVR 40 2014 - dobrovoľnícka
záchrana a obnova

41 SPVR 41 Ako v rozprávke

Predkladateľ

Kraj realizácie

Aktivisti z mestskej časti
Prešovský
Stropkov - Bokša

Združenie Kamenná
veža

Aktívne Kapušany

Prešovský

Prešovský

Miesto realizácie

Podporená
suma

Anotácia projektu

Stropkov - Bokša

Aktivisti v mestskej časti Stropkov-Bokša sa rozhodli vybudovať areál,
ktorý bude slúžiť všetkým na príjemné spoločné stretnutia. Ich cieľom
je zmeniť prázdnu lúku, na ktorej usporadúvajú svoje podujatia na
príjemnú zónu určenú na oddych, spoločné stretnutia a posedenia,
športové a kultúrne aktivity. Výstupom z tohto projektu bude veľký
2 000,00 € otvorený prístrešok, ktorý aktivitsti a dobrovoľníci vybudujú
svojpomocne. Vybudovanie prístrešku doslovne zastreší množstvo
kultúrnych a športových aktivít a podujatí, ktoré sa v Bokši začali konať
v minulom roku na podnet aktivistov a dobrovoľníkov. Posedenie pri
novom ohnisku si budú môcť dopriať domáci, ale aj turisti a
návštevníci, keďže tento areál bude voľne prístupný.

NKP - hrad
Kamenica

Zámerom predkladaného projektu je obnova náučného chodníka z
obce Kamenica na hrad Kamenica v rozsahu obnovy náučného
chodníka, obnova informačných tabúľ, osadenie smerových tabúľ,
oprava lavičiek a turistického prístrešku. Realizácia tohto projektu
občanom a širokej verejnosti v danej oblasti regiónu možnosť byť
2 000,00 € priamo účastným na zvýšení kvality života. Región sa zatraktívni z
hľadiska domácej a zahraničnej turistiky v prekrásnom prírodnom
prostredí a zvýši sa tak úroveň kvality života občanov. Projekt poskytne
vhodné podmienky na využitie relaxačnej voľnočasovej aktivity
občanov všetkých vekových kategórií a hlavne mládeži pri spoznávaní
historických a prírodných krás regiónu Šariša.

Kapušany

Kapušianska skupina rodičov usporiada rezbársky plenér, ktorého
výsledkom budú sochy na tému Slovenských ľudových rozprávok s
úžitkovou funkciou a prístrešok v tvare Medovníkovej chalúpky.
Vytvoria chodník Po stopách obra na prevenciu plochých nôh,
záhradku Babky bylinkárky s liečivým rastlinami. Drevo použijú z
popadaných stromov. Šanca sa dá aj odpadovému materiálu na
2 500,00 €
tvorivých dielniach, kde sa vytvoria dielka z použitých pneumatík a
plastových nádob. Realizátormi budú okrem rezbárov aj rodičia s
deťmi. Cieľom projektu je návrat k slovenským ľudovým rozprávkam a
tradíciám, vytvorenie tradície rodinných piknikov v krásnom prostredí,
každoročného rezbárskeho plenéru a súťaže vo varení tradičných jedál
Šariša.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

42 SPVR 42

Vylez s nami na
Kamiň!

Šarišský región

43 SPVR 43 spoznáte na
Šarišskom hrade

Predkladateľ

ROKA

Kultúrno-informačné
centrum Veľký Šariš

Kraj realizácie

Prešovský

Prešovský

Miesto realizácie

potoku patrí všetkým

Čemerica Stakčín

Prešovský

Anotácia projektu

Svidník

Skupina mladých nadšencov zo Svidníka chce dobudovať krytú umelú
lezeckú stenu Kamiň, ktorá poslúži ako multifunkčný priestor.
Zariadenie poskytne širokej verejnosti nielen možnosť trénovať nový
šport, ale aj kvalitné zázemie outdoorových, lezeckých a
cestovateľských aktivít. Tie sa týkajú dlhodobej série, vo forme súťaží,
workshopov a premietaní, ktoré tak podporia rozvoj komunít a
2 200,00 €
zatraktívnia život v regióne. Chcú tým motivovať a aktivizovať v prvom
rade mládež, ako aj širokú verejnosť. Snažia sa im ponúknuť
alternatívnu formu aktívneho trávenia voľného času. Majú na pláne
spolupracovať aj s najmenšími formou krúžku lezenia pre deti a
mládež. Lezecká stena Kamiň bude mať dlhodobý prínos pre ľudí z
regiónu mesta Svidník.

Šarišský hrad - Veľký
Šariš

Poslaním Kultúrno-informačného centra vo Veľkom Šariši je zvyšovať
úroveň kultúrneho života v meste a posilňovať možnosti mesta v oblasti
rozvoja cestovného ruchu. Dominantou mesta je Šarišský hrad. KIC
chce obnoviť zničený náučný chodník na Šarišský hrad. Obsah tabúľ
bude meniteľný a prvá výstava bude o erboch a vlajkách obcí regiónu
1 500,00 € Šariš. Projekt vyvrcholí hradným podujatím - Stoličný snem na
Šarišskom hrade počas 9. ročníka hradných hier. Bude zorganizovaný
pochod vlajkonosičov z obcí regiónu Šariš. Formou divadelnej scénky
bude zinscenované rokovanie vyslancov bývalej Šarišskej župy. Po
skončení projektu bude výstava o erboch a vlajkách umiestnená v
areáli hradu.

Ulič

Hlavnou myšlienkou projektu občianskeho združenia Čemerica Stakčín
je spoločnými silami premeniť zelenú a nevyužitú plochu pri Zbojskom
potoku. Premeniť ju chcú na zaujímavé športovo-oddychové miesto,
ktoré bude slúžiť obyvateľom obce Ulič všetkých vekových kategórií a
svojimi inovatívnymi prvkami zaujme tiež prichádzajúcich návštevníkov,
či turistov. A to prostredníctvom tvorby drobných prvkov ako je plážové
2 500,00 €
ihrisko, preliezačka, oddychové lavičky, šachovnicový stôl a drevená
obrázková skladačka. Nápadité informačné tabule budú slúžiť na
poznávanie základných druhov stromov, rastlín a živočíchov žijúcich v
blízkosti vodného toku. Budú informovať o nebezpečenstve divokých
skládok a potrebe separovania, ktorá by mala zvýšiť environmentálne
povedomie ľudí.

Športovo-oddychový

44 SPVR 44 areál pri Zbojskom

Podporená
suma

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

Oživenie tradícií vo

Predkladateľ

46 SPVR 46

47 SPVR 47

Miesto spoločných
zážitkov

Oddychová zóna
Blatné Revištia

Miesto realizácie

Nadácia záchrany a

45 SPVR 45 vidiecko-remeselnom obnovy Senianskeho
dvore

Kraj realizácie

Košický

Senné

kaštieľa

Katarína Sikorai

Košický

Oddychová zóna Blatné
Košický
Revištia

Podporená
suma

Anotácia projektu

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa iniciuje vytvorenie
prostredia pre stretávanie sa a vzdelávanie v duchu odovzdávania
tradícií od staršej generácie mladšej. Nadácia má vo vlastníctve bývalú
cirkevnú školu, ktorá posledné roky bola nevyužívaná a chátrala. V
rámci projektu bude opravený plot v tradičnom štýle, vysadené živé
2 000,00 € ploty. Usporiada sa prvé pilotné stretnutie pre domácich aj hostí na
tému tradičné páračky peria, ktoré sa po mnohých rokoch znovu
prinavrátia do obce. Na páračky budú pozvané vnúčatá z miest a
susedia z vedľajších obcí. Do realizácie projektu sa zapoja okrem
dobrovoľníkov aj dôchodcovia.

Lastomír

Mladí rodičia a dobrovoľníci obce Lastomír sa rozhodli vybudovať pre
svoje deti ihrisko v zákutí rieky Laborec. Zameranie projektu vychádza
z potrieb komunity mladých rodín. V súčasnosti chýba v obci priestor
pre jej najmladších obyvateľov. Priestor, ktorý by slúžil na hru, zábavu,
oddych, ale aj na nadväzovanie priateľstiev medzi pôvodným a novým
2 500,00 € obyvateľstvom. Verejné priestranstvo obce lokalizované v tichej a
bezpečnej časti, sa tak premení na miesto spoločných zážitkov. Počas
realizácie projektu sa upraví terén, vysadí zeleň a povrch sa pripraví na
osadenie jednotlivých dielov detského ihriska. Na projekt bude
nadväzovať slávnostné otvorenie detského ihriska s poďakovaním
všetkým, ktorí prispeli k realizácii projektu.

Obec Blatné Revištia

Prostredníctvom realizácie projektu sa vybuduje oddychová zóna v obci
Blatné Revištia. Projekt iniciuje rovnomenné občianske združenie.
Medzi aktivity projektu spadá vyčistenie a kultivácia plochy pozemku,
vybudovanie prístrešku s krbom, výsadba úžitkových, ovocných a
okrasných drevín a rastlín. Vytvorí sa jednoliaty územný celok určený
2 500,00 € na oddych i aktivity kultúrneho a spoločenského života. Do prác sa
zapoja dobrovoľníci z pomedzi rodičov, keďže jedným z cieľov projektu
je aj uspokojenie potrieb komunity mladých rodín s deťmi. Výsledným
efektom realizovaného projektu bude skvalitnenie prostredia, v ktorom
obyvatelia obce žijú ako aj zvýšené povedomie v oblasti starostlivosti a
ochrany životného prostredia.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

48 SPVR 48

49 SPVR 49

50

Spomienky pri
Garbiarni

Predkladateľ

Mgr. Drahoslava
Vaščáková

Výtvarné stredy v
Banícke múzeum v
Galérii - krása secesie Rožňave

Kraj realizácie

Košický

Košický

Zvierací podnájomníci
Spoločnosť pre ochranu
sídliska Smižany SPVR 50
netopierov na
Košický
dážďovníky a
Slovensku
netopiere

Miesto realizácie

Prakovce /Gelnická
dolina

Podporená
suma

930,00 €

Anotácia projektu
Cieľovou skupinou projektu sú ľudia, ktorí majú radi prírodu a radi v nej
relaxujú, ako aj ľudia, ktorí kedysi žili v okrajovej časti obce - Gelnickej
doline pri Garbiarni. Dobrovoľníci sa budú podieľať na spríjemnení
prírodného prostredia na relax a oddych stavbou drevených lavičiek,
stola, osadenia košov na odpadky, prístrešku proti nepriazni počasia.
Postavia aj drevené preliezky, hojdačky pre deti, murované ohnisko na
opekanie. Prínosom pre ľudí z obce bude rekreačná a oddychová časť,
v ktorej sa bude môcť bezpečne opekať, posedieť, relaxovať pri
potoku, podporiť deti pri hrách na drevených preliezkach a zažiť
spätosť s prírodou v prekrásnom prostredí medzi horami.

Galéria Baníckeho
múzea v Rožňave a
Andrássyho
obrazáreň v
Krásnohorskom
Podhradí

Pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave pripravili projekt, ktorý má
predstaviť významný výtvarný sloh – secesiu. V podobe zaujímavých
tvorivých zamestnaní určených predovšetkým pre deti a mládež si
môžu osvojiť tvorbu rôznych typických secesných prvkov (plagát,
grafika, šperky a keramika,...) ako aj tvorbu svetoznámych umelcov,
ktorí sa secesii venujú. Diela, ktoré vzniknú počas projektu budú
1 770,00 € vystavené v secesnej budove Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom
Podhradí, ako aj pri príležitosti Dní mesta Rožňava. Vznikne aj
prezentačný secesný kalendár z najkrajších detských prác na rok 2015.
Záujemcom sa naskytne možnosť efektívne využiť voľný čas počas
prázdninových dní, vytvoriť si pozitívny a motivačný vzťah nielen k
múzeu, ale aj k regiónu, v ktorom žijú. Do realizácie projektu sa zapojí
aj množstvo dobrovoľníkov.

Smižany

V sídlisku v Smižanoch sa ľudia snažia vyriešiť problémy s výskytom
netopierov a dážďovníkov, ktoré vo vysokom počte osídlili všetky
panelové domy tohto mestečka. Tieto živočíchy svojou prítomnosťou
znepríjemňujú život miestnych obyvateľov, na druhej strane sú pre nich
aj prínosom. Likvidujú totiž obrovské množstvá hmyzu v priestore
sídliska. Na sídlisku je potrebné vykonať podrobný monitoring
3 000,00 €
dážďovníkov a netopierov, lokalizovať nevhodné miesta výskytu a
zrealizovať víťazný návrh ochranných opatrení. Tie spočívajú v
presídlení živočíchov do špeciálnych búdok na miesta, kde ich
prítomnosť nebude nežiaduca. Celkovým cieľom je zlepšiť životný
komfort obyvateľov aj s ohľadom na ochranu prítomných chránených
živočíchov.

Číslo

Číslo
Názov projektu
projektu

Predkladateľ

Kraj realizácie

Miesto realizácie

Podporená
Anotácia projektu
suma
90 000,00 €

