Zoznam podporených projektov v Grantovom programe pre predajcov 2013

Poradové
číslo

1

2

3

Predkladateľ

Obnova oddychovej zóny pre
klientov Azylového domu
Tamara a ZZR

Základná škola s materskou
školou Prenčov

Petra Polonyiová

Názov projektu

Obnova oddychovej zóny

Čarovná záhradka

Levík - svet pre naše deti

Podporená
suma

1 000,00 €

995,00 €

1 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Anotácia projektu

Trnava

Azylový dom Tamara je otvorený pre týrané ženy a matky s
deťmi. V tomto objekte sa nachádza aj denný stacionár pre
seniorov a materské centrum. Cieľom projektu je obnova
oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť všetkým klientom zariadenia.
Keďže klienti v súčasnosti nemajú primerané podmienky tráviť
čas vo vonkajšom areáli, bude tu vysadená zeleň, osadené
lavičky a stôl tak, aby sa klienti aj v tomto areáli cítili príjemne a
mohli tu tráviť svoj voľný čas spolu s deťmi.

Prenčov

Materská škola v Prenčove je jednotriedna, má vybudovanú
školskú záhradu. Súčasný stav je vyhovujúci, ale málo atraktívny
a podnetný pre deti a okolie. V čarovnej záhradke chcú aktívni
rodičia spolu s deťmi a zamestnancami materskej školy vytvoriť
dve zóny - športovú a environmentálnu. Ďalej opraviť a obnoviť
drevené vybavenie dvora, odstrániť kovovú šmykľavku, prekryť
pieskovisko proti znečisťovaniu. Bude vysadená aj bylinková
záhradka na rozvíjanie vzťahu detí k prírode a ku všetkému
živému. Vytvorí sa tak bezpečné a príjemné miesto, ktoré bude
slúžiť na vyučovanie, oddych a športovanie detí z materskej školy,
ako aj ostatným deťom z obce a ich rodičom.

Žilina

V materskom centre je potrebná neustála obnova hračiek,
potrieb, pomôcok a zariadenia centra. Pre mamičky s deťmi budú
v žilinskom materskom centre pripravené pohybové aktivity, ktoré
zlepšia psychicko-motorický vývoj detí a pohodu mamičiek.
Kúpou vhodného vybavenia resp. pomôcok pre deti do 4 rokov sa
zvýši návštevnosť centra i možnosť rozšíriť ponuku aktivít. Okrem
nových aktivít sa budú jedenkrát mesačne v materskom centre
konať prednášky s rôznymi odborníkmi (lekári, finančná
poradkyňa, laktačná poradkyňa, právnik a pod.).
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Poradové
číslo

4

5

Predkladateľ

Občianske združenie Godot
Projekt

Ľudmila Bojačková

Názov projektu

Projekt Orbis

Škola pod holým nebom 2

Podporená
suma

550,00 €

1 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Trnava

Sobrance

6

Natália Kaková

Znovu Zábavná Závrská

999,00 €

Horná Súča Závrská

7

Divadelný súbor Daxner

Fedimák 2013

1 000,00 €

Tisovec

Anotácia projektu
Cieľom Projektu Orbis je ľudská, finančná a informačnopropagačná podpora formálnych, ale aj neformálnych skupín a
mimovládnych organizácií. Na základe vybraných podkladov z
diel lokálnych výtvarníkov, fotografov a iných umelcov dá OZ
Godot Projekt vyrobiť kvalitné reprodukcie, ktoré bude v
pohľadnicovej forme za dobrovoľný príspevok prezentovať na
vybraných predajných miestach v rámci Trnavy a v rámci
niektorých kultúrnych podujatí (koncerty, výstavy). Celý zisk z
predaja pôjde na podporu lokálnych sociálnych,
enviromentálnych, umeleckých i iných projektov pôsobiacich v
meste Trnava.
Átrium Základnej školy v Sobranciach prešlo celkovou
rekonštrukciou avšak finančné prostriedky nepostačovali na
celkové dokončenie revitalizácie. V tomto roku by vedenie školy
chcelo dokončiť obnovu areálu, ktorý by bol obohatený o
prístrešok, ktorý by žiaci využívali najmä v prípade nepriaznivého
počasia v rámci vyučovania "pod holým nebom". Taktiež bude
obnovená fontána, ktorá by areál skrášľovala.
Cieľom projektu Znovu zábavná Závrská je revitalizácia verejných
priestorov v malebnej časti obce Horná Súča. V exteriérových
priestoroch bývalej školy, ktorý je momentálne nevyužívaný, bude
vybudované detské ihrisko s preliezkami, húpačkami, lavičkami,
kde sa budú môcť stretávať najmä matky s deťmi a ostatní
obyvatelia obce.
Ochotnícke divadlo v Tisovci má jedenapolstoročnú históriu.
Súbor sa venuje súčasnému činohernému divadlu s prvkami
alternatívneho divadla. Nadväzujúc na mnohoročnú divadelnú
tradíciu v Tisovci sa DS Daxner prezentuje nielen herectvom, ale
v posledných rokoch aj prípravou a organizovaním divadelného
festivalu amatérskych divadelných súborov, ktorý dostal názov
FEDIMÁK. Zámerom je formou divadelných predstavení a
workshopu priblížiť divadelné umenie širokej verejnosti mesta
Tisovec a blízkemu okoliu. Divadelný festival sa bude konať v
mesiaci august.
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Poradové
číslo

8

9

10

Predkladateľ

Mesto Revúca

Folklórny súbor Skaličan

Mgr. Jakub Hába

Názov projektu

Revúčania pre Revúcu

Tanečná škola folklóru

Obnova detského ihriska v
Bernolákove

Podporená
suma

861,00 €

998,00 €

1 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Revúca

Anotácia projektu
Zámerom Mesta Revúca je vytvoriť propagačný materiál o meste
a jeho okolí, jeho zaujímavostiach, pamiatkach a atraktivitách za
aktívnej spolupráce verejnosti. Mesto plánuje vyhlásiť súťaž s
názvom "Revúca očami fotoobjektívu" pre širokú verejnosť,
obyvateľov mesta. Víťazné fotografie budú použité v
propagačných materiáloch. Zároveň mesto plánuje osloviť pre
spoluprácu pri tvorbe obsahovej stránky materiálu žiakov ZŠ
Komenského. Výsledkom projektu bude atraktívny propagačný
materiál, ktorý bude plnohodnotne napĺňať hlavnú myšlienku
projektu "Revúčania pre Revúcu".

Hlavnou myšlienkou projektu Tanečná škola folklóru je formou
interaktívnych workshopov vzbudiť u mladých ľudí nielen z
prímestských letných táborov, ale aj okolitých rekreačných chát,
záujem o slovenský folklór, tradície a zvyky. Tanečné workshopy
budú organizačne zabezpečené folklórnym súborom Skaličan.
Skalica - Zlatnícka
Zároveň budú odprezentované jednotlivé kroje a piesne z regiónu
dolina
Záhorie a tiež širokého okolia. Cieľom je naučiť mládež základné
kroky charakteristické pre jednotlivé regióny, objaviť nových
potenciálnych tanečníkov a rozšíriť tak rady tanečnej zložky
súboru a v neposlednej rade v rámci zvýšenia atraktívnosti
folklóru zasvätiť mladých do rôznych akcií a podujatí.

Bernolákovo

V rámci projektu budú obyvatelia obce Bernolákovo obnovovať
miestne detské ihrisko. Ihrisko sa nachádza medzi bytovkami, v
ktorých žije približne 200 domácností. V súčasnej dobe je ihrisko
spustnuté a zďaleka nepripomína miesto, kde by mali deti tráviť
čas. Detské atrakcie sú zastaralé a neudržiavané. Preto sa
obyvatelia rozhodli toto ihrisko obnoviť a vrátiť mu jeho čaro a
význam.
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Poradové
číslo

11

12

13

14

Predkladateľ

Erika Ujčeková

Katarína Husárová

Obec Brezolupy

Barbora Janoušová

Názov projektu

Učme sa od základov

POĎ SA SO MNOU HRAŤ

Ping a Pong sú dvaja
kamaráti...

Prázdninové aktivity pre deti
zo sociálne
znevýhodneného prostredia

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

713,00 €

984,00 €

Miesto realizácie
projektu

Anotácia projektu

Želiezovce

V areáli miestnej základnej školy v Želiezovciach sa z dôvodu
stavebných prác stratili zelené plochy a stromy boli vyrúbané. Z
toho dôvodu by rodičia, dobrovoľníci a deti radi vrátili do areálu
zeleň. V areáli bude osadených 7 nových smetných košov a
rodičia s deťmi vysadia nové stromčeky a kríky. Vyvrcholením
aktivít bude výstava s fotodokumentáciou a prácami koláží detí na
tému životného prostredia.

Kukučínov

Cieľom projektu Poď sa so mnou hrať je obnova detského ihriska
v areáli materskej školy Kukučínov. Toto ihrisko navštevujú
najmä deti rodičov bez práce a poberajúci dávky v hmotnej núdzi.
Nové detské ihrisko by bolo pre nich priestorom na pohyb, prejav
fantázie a dôvodom na radosť. V areáli budú dobrovoľníkmi
osadené nové hojdačky, pieskovisko a iné herné zostavy.

Brezolupy

V obci Brezolupy je vybudovaný viacúčelový športový areál, ktorý
je využívaný celoročne, najmä mladými ľuďmi. Cieľom projektu je
zaplnenie nevyužitého verejného vonkajšieho priestranstva a to
osadením stolnotenisového stola, ktorý bez problémov odolá
vonkajším poveternostným vplyvom. O tento šport prejavilo
záujem veľa mladých ľudí, ktorí by mohli tento šport hrať
celoročne. Na prácach súvisiacich s osadením stola sa budú
podieľať miestni dobrovoľníci.

Žilina

Počas letných prázdnin deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia nemajú toľko možností venovať sa záujmovým
aktivitám. Predkladaný projekt umožní deťom, z nízkoprahového
centra v Žiline, venovať sa trikrát do týždňa v doobedných
hodinách záujmovým aktivitám - športu, tancu a v prípade
nepriaznivého počasia kresleniu, stolnému tenisu a podobne.
Predpokladaná účasť je približne 60 detí, na jednej aktivite okolo
15 detí. Projekt umožní deťom a mladým ľuďom zabezpečiť v
doobedných hodinách pravidelnú zaujímavú a podnetnú činnosť.
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Poradové
číslo

15

16

Predkladateľ

Mesto Banská Štiavnica

Tomáš Záškvara

Názov projektu

Maľovanka - Banská
Štiavnica 20 rokov v
UNESCO

Pieskovisko na sídlisko!

Podporená
suma

900,00 €

1 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Anotácia projektu

Mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky
najzaujímavejších miest na Slovensku. V roku 2013 oslavuje 20
rokov od zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Pri tejto príležitosti chce mesto informovať verejnosť o
jedinečnosti a výnimočnosti Banskej Štiavnice a o pocte, ktorej sa
jej dostalo zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Banská Štiavnica Zámerom je v spolupráci so ZUŠ Banská Štiavnica vytvorenie
maľovanky pre deti s dominantami mesta Banská Štiavnica.
Účelom maľovanky bude hravou formou oboznámiť deti s
pamiatkami svetového dedičstva UNESCO v Banskej Štiavnici.
Maľovanka bude okrem samotných obrázkov na vymaľovanie
obsahovať aj krátky popis jednotlivých dominánt mesta. Obrázky
a texty do maľovanky vytvoria deti - žiaci ZUŠ v Banskej Štiavnici.

Sídlisko
Medvedzie,
Tvrdošín

Obyvatelia sídliska Medvedzie v meste Tvrdošín chcú vybudovať
verejné a bezpečné pieskovisko pre deti žijúce na tomto sídlisku.
Hoci na sídlisku žije takmer 6000 ľudí, z ktorých je
nezanedbateľná časť tvorená mladými rodinami s malými deťmi,
na celom sídlisku, či v celom meste Tvrdošín absentuje
pieskovisko, na ktorom by sa deti mohli bezpečne hrať. Po
vybudovaní pieskoviska bude v spolupráci s komunitým centrom
Žirafka usporiadané otváracie podujatie a príjemné rodinné
popoludnie s cieľom zviditeľniť novovzniknutý bezpečný priestor.
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Poradové
číslo

17

18

19

Predkladateľ

Spoločnosť pre pomoc deťom
detského domova

Nástupište 1-12

Zemplínsko-užská hradná
cesta, o.z.

Názov projektu

Partička šikovných ľudí

Jeden svet na Nástupišti 112

Škola remesiel

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Anotácia projektu

Vranov nad
Topľou

Cieľom projektu Partička šikovných ľudí je pomáhať deťom a
mladým ľuďom hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ide o deti a mládež väčšinou z rómskeho etnika, ktorí v dospelosti
majú problém uplatniť sa na trhu práce. Klub bude fungovať v
miestnosti, ktorá bude za pomoci dobrovoľníkov uprataná,
vymaľovaná a pripravená na projektové aktivity. Detí budú mať na
výber z viacerých zaujímavých aktivít. Dievčatá sa budú učiť tkať
na krosnách. Chlapcov pravdepodobne viac zaujme práca s
drevom – vyrezávanie hračiek a darčekových predmetov. Deti
môžu získavať zručnosť aj pri odlievaní sviečok z včelieho vosku.
V získavaní zručností detí a mládeže by občianske združenie
pokračovalo aj po uzávierke projektu.

Topoľčany

Projekt Jeden svet na Nástupišti 1-12 sa zameriava na využitie
komunikačného potenciálu frekventovaného verejného priestoru
podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Autori chcú
v priebehu dvoch pracovných dní usporiadať prehliadku
dokumentárnych filmov z 13.ročníka Medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov Jeden svet v spomínanom podchode.
Prezentáciou kvalitných filmov z celého sveta, ktorých nosnou
témou sú občianske a ľudské práva, chcú autori vo
frekventovanom verejnom priestore vzbudiť záujem širokej
verejnosti o danú problematiku.

Ako už samotný názov projektu - Škola remesiel napovedá, ide o
zorganizovanie remeselnej školy v prostredí stredovekého hradu
nad obcou Vinné pri Michalovciach. V areáli hradu pod
prístreškami budú pracovať majstri remesla kováčskeho,
tesárskeho a kamenárskeho. To všetko v dobových kostýmoch a
Hrad nad Vinným
tradičnými ručnými postupmi. Remeselný jarmok je určený pre
poučenie a zábavu žiakov školských výletov a turistov.
Očakávaný je zvýšený záujem o tradičné remeslá a históriu.
Nenáročným zážitkovým učením aj spoznanie tradičných (dnes
už netradičných) remesiel.
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Poradové
číslo

20

21

Predkladateľ

Dom detí Božieho
milosrdenstva, n.o.

Ján Štefaník

Názov projektu

GospelFest

Pekný múr

Podporená
suma

1 000,00 €

1 000,00 €

20 000,00 €

Miesto realizácie
projektu

Anotácia projektu

Stropkov

GospelFest je jednodňový mládežnícky festival v Stropkove plný
gospelovej hudby, diskusií, workshopov, umenia, za ktorými sa
skrýva príležitosť prežiť radosť, zábavu, nadviazať nové
priateľstvá i duchovné povzbudenie. Pridanou zámerom projektu
je do tohto festivalu integrovať mladých ľudí s postihnutím.
Mládež s postihnutím bude aktívne zapojená do samotnej
prípravy projektu, ako aj do programu a to vystúpením za pomoci
zdravých rovesníkov.

Giraltovce

Mesto Giraltovce prešlo za posledné roky výraznou
rekonštrukciou a renováciou. Na niektorých miestach však stále
ostali neestetické prvky či neobnovené miesta. Zámerom projektu
je skrášliť časť obytnej a oddychovej zóny v meste Giraltovce,
kde sa nachádza starý betónový, rokmi poškodený múr, na
ktorom stojí časť oplotenia základnej školy. Tento neestetický
prvok je viditeľný z frekventovanej ulice, na ktorej sídli základná
škola a rímsko-katolícky kostol a farský úrad. Zapojením
viacerých dobrovoľníkov z radov občanov, zamestnancov a
žiakov základnej školy vznikne spoločné dielo, obnovený
betónový múr.

