
Zoznam podporených projektov v rámci programu Šanca pra váš región 2015

Číslo Názov predkladateľa Názov projektu
Typ 

predkladatela
Kraj realizácie

Miesto 

realizácie

Podporená 

suma
Zhrnutie projektu

1
Občianske združenie 

Margarétka Lovinobaňa
Miesto, kde to žije

občianske 

združenie
Banskobystrický Lovinobaňa 450,00 €

Obec Lovinobaňa má 2 štadióny. Multifunkčný, ktorý je oplotený a vstup 

doňho je spoplatnený, nie je prístupný pre všetkých. Druhý futbalový 

štadión je umiestnený na druhom konci obce a už dlhé roky chátra. Z toho 

dôvodu chce OZ Margarétka Lovinobaňa vytvoriť atraktívny priestor pre 

športové a oddychové aktivity v priestoroch futbalového štadióna. 

Dobrovoľníci osadia basketbalový kôš, bránky a  zorganizujú priateľské 

futbalové, basketbalové a volejbalové zápasy. V rámci dňa netradičných 

športov sa účastníci oboznámia s menej tradičnými športmi ako sú indiaca, 

ringo, baseball, korfbal, florbal. Finančné prostriedky budú použité na 

nákup športovo-herných prvkov, ktoré budú osadené na ihrisku. 

2 Viac aktivít v Záhrade Viac aktivít v Záhrade
nezisková 

organizácia
Banskobystrický Banská Bystrica 2 400,00 €

Kultúrne centrum Záhrada sa snaží v rámci svojich priestorových možností 

vytvárať čo najviac príležitostí pre komunitný život občanov mesta Banská 

Bystrica. Komunitné záhradky v exteriéri centra Záhrada slúžia verejnosti už 

tretiu sezónu. Ovocná záhrada je jedinečnou oázou v centre. Tento rok 

chcú dobrovoľníci vybudovať letnú kuchynku, ktorú by mohli záhradkári a 

návštevníci centra využívať na spracovanie dopestovaných plodov a 

byliniek. Hlavnými aktivitami projektu je vybudovanie letnej kuchyne, 

petangového ihriska a organizácia tematických podujatí pre komunity. 

Projekt tým vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj života v meste a susedstve. 

Finančné prostriedky budú použité  na stavebný materiál na vybudovanie 

komunitnej letnej kuchynky, informačné panely a náradie.
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3 Združenie Slatinka Šanca pre Hron
občianske 

združenie
Banskobystrický Zvolen a okolie 1 850,00 €

Rieka Hron sprevádza mesto Zvolen od počiatku vekov. V súčasnosti je však 

ohrozený výstavbou elektrární, výrubmi brehových porastov a znečistením. 

Miestni ľudia cítia spoluzodpovednosť za svoju rieku a preto chcú upozorniť 

svojich susedov na možnosť spojiť sa a vrátiť Hronu jeho význam. Združenie 

Slatinka, dobrovoľníci a oslovení partneri usporiadajú množstvo 

komunitných a informačných akcií, vrátane splavu a putovania popri rieke 

spojenú s diskusiami, premietania a kultúrne podujatia. Vo Zvolene skrášlia 

park Lanice v susedstve rieky a vytvoria land art a inštaláciu na 

zatraktívnenie priestoru. Do aktivít bude priamo zapojených niekoľko sto 

ľudí. Finančné prostriedky budú využité na materiál a náklady na 

propagáciu, náradie, nástroje, prenájom a prevoz lodí.

4 OZ za! amfiteáter
LETNÉ KINO bb 

amfiteáter 2015

občianske 

združenie
Banskobystrický Banská Bystrica 1 550,00 €

Po vybojovanom znovuotvorení amfiteátra v Banskej Bystrici v lete 2014 

predstavuje O.Z. za! amfiteáter svoju kľúčovú aktivitu tohto leta, a to 

LETNÉ KINO bb amfiteáter 2015 . Hlavnou myšlienkou je za pomoci 

dobrovoľníkov nadviazať na dlhú históriu letných filmových večerov a 

širokej verejnosti ponúknuť na pravidelnej báze dobré a hodnotné filmy. 

Amfiteáter má obrovský potenciál stať sa opäť živým miestom, kde ľudia 

spolu trávia čas pod holým nebom takmer na lúke s krásnym výhľadom na 

historické centrum mesta a okolitú horskú panorámu. Financie budú 

využité na autorské práva na filmy, náklady spojené s propagáciou a 

dokumentáciou, zabezpečenie alternatívy v prípade dažďa a ďalší materiál 

súvisiaci s otvorením letného kina.
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5
PERIFÉRNE CENTRÁ, 

o.z.

Land-Arch / úžitkové 

objekty v obci a v 

krajine

občianske 

združenie
Banskobystrický Dúbravica 2 400,00 €

Zámerom projektu Land-Arch  je výroba súboru malých, úžitkových a 

vizuálne príťažlivých architektonických prvkov osadených vo verejnom 

priestore obce Dúbravica a v jej blízkom okolí. Združenie Periférne centrá sa 

dlhodobo venuje obnove verejných priestorov. Práce na projekte budú 

prebiehať pod vedením mladých architektov a dizajnérov, ktorí navrhnú 

vizuálne zaujímavú formu objektov pre konkrétne miesto v obci. Stavba 

objektov bude realizovaná s pomocou dobrovoľníkov v spolupráci s 

obecným úradom, s miestnymi remeselníkmi a ďalšími spriatelenými 

subjektmi. Vzniknú tak malé úžitkové záhradno-sadovnícke a oddychové 

prvky vo vizuálne príťažlivom a hodnotnom prevedení. Finančné 

prostriedky budú využité na primárne na materiál, jeho prepravu a ďalšie 

organizačno-technické zabezpečenie.

6 EnviroFuture, o.z.
Oživme spoločne 

Sídlisko

občianske 

združenie
Banskobystrický Banská Bystrica 1 900,00 €

Lokalita nazvaná Sídlisko v Banskej Bystrici predstavuje významný zdroj 

zelene. Momentálne je však obyvateľmi Banskej Bystrice využívaný málo, 

najmä z dôvodu, že ide o zanedbaný priestor. Predkladatelia vytipovali v 

priestore 7 lokalít, ktoré je potrebné upraviť a revitalizovať. Projekt Oživme 

spoločne Sídlisko  je zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti 

aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov sídliska. Revitalizáciou a 

doplnením mobiliáru bude vytvorený prirodzený priestor na stretávanie sa 

a relaxáciu obyvateľov mesta. Do projektu budú zapojení obyvatelia sídliska 

a dobrovoľníci z banskobystrických neziskových organizácií. Súčasťou 

projektu je aj odštartovanie tradície susedských piknikov. Finančné 

prostriedky budú využité na materiál, lavičky, občerstvenie a tlač 

propagačných materiálov.
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7 Janka Kršáková
Veselo v lesíku na 

našom amfíku

neformálna 

skupina
Banskobystrický

Rimavské 

Zalužany
2 450,00 €

Na konci obce Rimavské Zalužany je v prírode miesto - časť nazývaná Lesík. 

Stretáva sa tu miestna komunita aj návštevníci obce na rôznych 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. Toto miesto je však v 

nevyhovujúcom stave, nakoľko rokmi sa pravidelným používaním existujúce 

prvky drobnej architektúry opotrebovali a prehnili. Predkladateľka projektu 

chce spolu s dobrovoľníkmi a členmi neformálnej skupiny  vytvoriť na tomto 

mieste nové zaujímavé prvky - vstupnú bránu do lesíka a multifunkčný malý 

amfiteáter určený pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky využijú na 

nákup materiálu potrebného pri revitalizácií priestoru.

8 Paulína Böhmerová Susedský dvor
neformálna 

skupina
Bratislavský Bratislava 1 200,00 €

Projekt Susedský dvor  je zameraný na vytvorenie a rozvíjanie komunitného 

života v Bratislave - Nové mesto. Svojimi aktivitami má inšpirovať 

obyvateľov zdieľaného dvora medzi ulicami Vajnorská a Bartoškova k 

tvorbe vlastnej komunity, k spoločným aktivitám a k vytvoreniu základne 

pre ďalšie projekty v blízkom okolí. Okrem toho, že miestni obyvatelia sa 

stretnú počas spoločných brigád, kedy vyčistia detské ihrisko od odpadu, 

raz do týždňa sa budú môcť zúčastniť zaujímavého workshopu na tzv. 

susedských stretnutiach. Taktiež osadia malú komunitnú knižničku, pri 

ktorej sa budú môcť stretávať. Finančné prostriedky budú využité na 

materiál na brigády, vybavenie na workshopy a susedské stretávanie, na 

kultúrny program a na propagačné náklady.

9 KASPIAN, o.z. Oprav si klub
občianske 

združenie
Bratislavský Bratislava 1 500,00 €

Projekt Oprav si klub je zameraný na zapojenie ľudí z miestnej komunity do 

úprav priestorov budovy, ktorá bude nízkoprahovým klubom pre deti a 

mládež KASPIAN v Petržalke. Zároveň bude slúžiť ako miesto na stretávanie 

sa pre miestnu komunitu, či na organizovanie podujatí v rámci komunity. 

Dobrovoľníci a mládež z komunity budú spolu participovať na pomocných 

prácach pri opravách a dotváraní priestorov.  Spoločne vymaľujú steny, 

vyrobia nábytok, vysadia rastliny do kvetináčov a osadia informačnú tabuľu 

o Kaspiane. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu, 

odborné služby, infotabuľu a pracovné pomôcky.
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10

Občianske združenie 

Rodinné centrum 

Dlháčik

Kvapka radosti
občianske 

združenie
Bratislavský

Bratislava a 

okolie
1 100,00 €

Rodinné centrum Dlháčik je aktívnou organizáciou, ktorá sa neustále usiluje 

napĺňať svoje poslanie, ktorým je budovanie rodinnej komunity na sídlisku 

Dlhé diely a Karlova Ves v Bratislave.  V rámci projektu Kvapka radosti 

plánuje organizovať pravidelné predstavenia amatérskeho bábkového 

divadielka. Cieľom je prinášať radosť všetkým deťom vo veku 1,5 až 6 rokov. 

Týmto spôsobom by Dlháčik rád pomáhal pri budovaní rodinnej komunity v 

Bratislave. Predstavenia budú dostupné pre verejnosť a okrem toho 

divadelníci s predstavením navštívia aj choré deti či deti v nepriaznivej 

životnej, či sociálnej situácií. Finančné prostriedky využijú na materiálne 

vybavenie, ktoré je nevyhnutné pri realizácií divadla v exteriéri.

11
Občianske združenie 

Modranská Beseda 

Revitalizácia 

modranského rybníka

občianske 

združenie
Bratislavský Modra 1 500,00 €

OZ Modranská Beseda je silné občianske združenie, ktoré okrem 

organizovania rôznych kultúrnych aktivít, vydávania kníh dlhodobo funguje 

aj ako iniciátor aktivít spojených so zveľaďovaním okolia mesta Modra. 

Cieľom projektu je revitalizácie modranského rybníka. Členovia združenia a 

okrášľovacieho spolku, skauti a ďalší dobrovoľníci vytvoria zo 

zanedbávaného priestoru krajšie miesto na oddych. Súčasťou úpravy 

priestoru má byť výsadba slivkového stromoradia, ale aj vytvorenie malého 

mestského lesoparku simulujúceho svojim drevinovým zložením tvrdý lužný 

les. Finančné prostriedky budú využité na zhotovenie lavičiek, nákup drevín 

a terénne úpravy.

12
Občianske združenie 

Výchova k slobode
Gaudího dielňa 2

občianske 

združenie
Bratislavský Bratislava 1 000,00 €

Projekt občianskeho združenia Výchova k slobode Gaudího dielňa 2 

nadväzuje na ich prvotný projekt a má za ciel premenu industriálnej plochy 

betónového plotu na komunitné umelecké dielo pre ľudí žijúcich v Mierovej 

kolónii v Bratislave. Dobrovoľníci aj časť obyvateľov MK spolu so žiakmi 

školy, ktorá sa nachádza v blízkosti, majú potenciál, chuť a nadšenie 

dobrovoľne rozšíriť farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy betónového plota. 

Cieľom je nielen zmeniť prostredie, v ktorom žijú, ale prepojiť komunity v 

komunikácii cez umelecké street-art diela. Tvorivé workshopy budú 

prebiehať 4-krát do mesiaca. Finančné prostriedky budú použité na 

materiál na mozaiku, náklady spojené s realizáciou workshopov, náradie, 

propagáciu a náklady spojené s vernisážou.



Číslo Názov predkladateľa Názov projektu
Typ 

predkladatela
Kraj realizácie

Miesto 

realizácie

Podporená 

suma
Zhrnutie projektu

13 Tokajské pivnice, o.z.

Spoznávajme a 

skrášľujme 

Vinohradnícku oblasť 

Tokaj

občianske 

združenie
Košický Veľká Tŕňa 2 800,00 €

OZ Tokajské pivnice svojou aktivitou zabezpečí novú maľovanú mapu 

registrovaných vinohradníckych honov najmenšej slovenskej a unikátnej 

Vinohradníckej oblasti Tokaj, na ktorých dozrieva hrozno vhodné na výrobu 

tokajských vín. Mapa bude súčasťou verejne prístupného areálu 

historických tufových vínnych pivníc vo Veľkej Tŕni, kde už rok stojí 

maľovaná mapa pivníc. Cesty k vinohradníckym honom v oblasti budú 

zrevitalizované a zbavené náletových drevín a krovín, čím sa zabezpečí 

možnosť pešej turistiky a cykloturistiky popri vinohradoch. OZ Tokajské 

pivnice spolu s dobrovoľníkmi vyčistí okolie vinohradov od odpadkov a 

bude sa priebežne starať o upravené trasy, ktoré budú značené turistickými 

a smerovými tabuľami. Finančné prostriedky budú využité na vytvorenie 

maľovanej mapy, prenájom motorového drviča konárov, nástroje a 

odpadové vrecia.

14
Občianske združenie 

Telekia

Mestský 

ornitologický chodník 

Sýkorka

občianske 

združenie
Košický Michalovce 1 600,00 €

Cieľom OZ Telekia je priniesť verejnosti aktivity zamerané najmä na 

ochranu prírody a skultúrniť, zachovať a prezentovať krásy v rámci regiónu 

Zemplín. V rámci projektu vytvoria v meste Michalovce prvý mestský 

ornitologický chodník v regióne Zemplín. Hurbanovo nábrežie je lokalita, 

kde mnoho obyvateľov mesta chodí na prechádzky, stretávajú sa tam 

psičkári a mnoho obyvateľov využíva chodník popri rieke na športovanie. V 

lokalite sa však nenachádzajú žiadne lavičky a chodník popri rieke Laborec 

začína zarastať náletovými drevinami. Dobrovoľníci vyčistia chodník, 

upravia okolie, zavesia vtáčie búdky, osadia informačné tabule o miestnych 

okrídlencoch. Finančné prostriedky budú použité na výrobu náučných 

tabúľ, lavičiek a úpravu okolia. 
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15 Legy

Detské ihrisko s 

oddychovou zónou 

Legy

neformálna 

skupina
Košický Gelnica 2 900,00 €

Projekt Detské ihrisko s oddychovou zónou Legy aktivizuje neformálnu 

skupinu dobrovoľníkov v obytnej štvrti Legy v meste Gelnica s cieľom 

vytvoriť športovú a oddychovú zónu pre deti, mládež, dospelých a 

dôchodcov vrátane rómskych detí z blízkeho detského domova a rómskych 

rodín. Dobrovoľníci Legovčania skrášlia zanedbaný pozemok v strede 

domovej výstavby a vybudujú detské ihrisko. Vznikne tak športová a herná 

zóna pre deti. Súčasťou projektu je aj slávnostné otvorenie ihriska s 

tenisovým, šachovým turnajom a súťažami pre rodiny s deťmi. Týmto 

podujatím odštartuje prvý ročník Legovských hier, ktoré sa budú na tomto 

mieste konať pravidelne. Finančné prostriedky budú využité na nákup 

hracích prvkov. 

16
Neformálna skupina  

NA TRI
Neleň / zeleň

neformálna 

skupina
Košický

Sídlisko 

Dargovských 

hrdinov - Košice

1 700,00 €

Neformálna skupina NA TRI sa dlhodobo zaoberá komunitou na sídlisku. 

Cieľom projektu je zblížiť obyvateľov sídliska Dargovských hrdinov a 

komplexu Jegerovho námestia s komunitami a vytvoriť tak nové vzťahy. 

Spoločnými silami upravia zanedbaný plot, ktorý ich rozdeľuje. Okrem 

úpravy plota zorganizujú niekoľko rôznorodých aktivít, ako architektúra, 

Kosíš, kosím, kosíme a podobne. Nakoniec zorganizujú slávnosť, kde sa 

bude pretvárať verejný priestor na oživovaciu a kreatívnu zónu 

prostredníctvom rôznych aktivít. Finančné prostriedky budú využité na 

nákup materiálu, náradia, nástrojov, občerstvenia, prevoz materiálu a 

prenájom priestorov.

17 Spolužiaci
Poďme skrášliť naše 

mesto

neformálna 

skupina
Košický Spišská Nová Ves 500,00 €

Projekt Poďme skrášliť naše mesto organizuje neformálna skupina 

študentov z triedy 3.A zo spišskonovoveského gymnázia. Hlavným cieľom je 

premeniť a revitalizovať starý hrdzavý plechový plot, ktorý už nespĺňa 

estetickú funkciu. Výsledkom by mal byť plot, ktorý mesto oživí a zároveň 

pripomenie jeho obyvateľom niečo z miestnej minulosti. Oživí spomienku 

na synagógu, ktorá na tomto mieste stála pred druhou svetovou vojnou. 

Realizácia projektu pozostáva z 3 častí. Prvou je vyhlásenie súťaže o grafický 

návrh plota. Druhou je zapojenie verejnosti a aktívna komunikácia 

pomocou ankety pre miestnych občanov, ktorí vyberú víťazný návrh. V 

záverečnej časti to bude samotná revitalizácia plota a vymaľovanie. 

Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu, nástrojov, náradia a 

občerstvenia. 
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18

Občianske združenie 

Zemplínsko-užská 

hradná cesta, o.z.

Poučne o 

výnimočnom hrade

občianske 

združenie
Košický

Hrad nad 

Vinným
2 500,00 €

OZ Zemplínsko-užská hradná cesta organizuje od roku 2011 aktivity pre 

záchranu národnej kultúrnej pamiatky - hradu nad Vinným. Jedinečný hrad 

a príroda sú dnes návštevníkom priblížené iba prostredníctvom rozprávania 

správcu hradu a stručne na informačnej tabuli na nádvorí hradu. Tieto 

informácie sa nedostanú turistom v čase jeho neprítomnosti, či 

zaneprázdnenosti. Osadením 13-tich informačných tabúľ na prístupovej 

ceste, chodníku po obvode a na nádvorí hradu budú návštevníci 

informovaní o jedinečnostiach hradu, ktoré sú výnimočné v rámci Slovenska 

a Európy. Info tabule oslovia širokú skupinu v neobmedzenom čase. 

Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu, tvorbu tabúľ a 

informačných letáčikov.

19
Občianske združenie 

ULIJANA z Kojšova

Oddychová zóna 

Kojšov - táborisko

občianske 

združenie
Košický Kojšov 2 400,00 €

Obec Kojšov leží v malebnej prírode Slovenského Rudohoria, len 40 km od 

krajského mesta Košice. Veľkým nedostatkom je absencia záchytného 

parkoviska, verejného upraveného priestoru na táborenie a oddych, 

odpadkové koše a chýbajúce informačné a smerové tabule. Dobrovoľníci sa 

preto rozhodli upraviť oddychovú zónu v Kojšove na príjemné miesto so 

stolmi, lavicami, latrínou a odpadkovými košmi. Táborisko sa bude môcť 

využívať na rodinné stretnutia, pobyt v prírode pre obyvateľov obce a 

turistov. Plánované vyčistenie priestoru táboriska aj okolia prístupovej cesty 

od náletových drevín a vysokej trávy dobrovoľníkmi ešte viac zvýši 

atraktivitu miesta. Finančné prostriedky budú využité na zemné práce, 

zabezpečenie stolov, lavíc, košov, informačných a smerových tabúľ a 

otváracie posedenie. 
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20 Drienka
Gajdošské 

sústredenia

neformálna 

skupina
Nitriansky

Veľké Zálužie,  

Hriňová
1 500,00 €

Folklórna skupina Drienka z Veľkého Zálužia usporiada 5 dvojdňových 

celoslovenských gajdošských sústredení pre mladých ľudí v spolupráci so 

Spojenými hukmi Slovenska. Hra na gajdy sa na Slovensku nevyučuje, hrá sa 

iba odpozorovávaním a odpočúvaním. Cieľom sústredení je uchovať 

gajdošskú tradíciu a vytvoriť kolektív k stretávaniu sa mladých ľudí, naučiť a 

utvrdiť ich v hre na gajdy a zachovávať miestne tradície hry. Nakoniec bude 

usporiadaný galaprogram, kde sa hráči na gajdy budú môcť predviesť 

širokej verejnosti. Finančné prostriedky budú využité na gajdy, materiál na 

výučbu, organizačné zabezpečenie a galaprogram.

21 Roland Jeremiáš Ihrisko Dubčekova
neformálna 

skupina
Nitriansky Štúrovo 1 500,00 €

V časti mesta Štúrovo vzdialenej od centra asi 3 km nie je žiadne ihrisko pre 

deti. Neformálna skupina dobrovoľníkov pozostávajúcich z rodičov detí 

chce vytvoriť zónu, kde budú ich deti radi tráviť voľný čas. Aj rodičia si na 

lavičkách v tieni stromov oddýchnu od denného pracovného zhonu. Projekt 

vybudovania ihriska vytvorí miesto pre deti a rodičov za účelom zábavy, ale 

aj aktívneho odpočinku. Zameraný bude na hru a spoločné aktivity, tiež na 

rozvoj priateľských vzťahov a oddychu po práci. Preliezky, hojdačky, 

šmykľavka, pieskovisko. V pláne je aj minigolf, lezecká stena a miesto na 

opekanie. Finančné prostriedky budú využité na nákup hracích prvkov.
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22
Asociácia Divadelná 

Nitra

Umenie a empatia v 

regióne

občianske 

združenie
Nitriansky Nitra 1 500,00 €

Asociácia Divadelná Nitra dlhodobo realizuje a rozvíja aktivity, ktorých 

cieľom je vstupovať do verejného priestoru v meste Nitra. Projektom 

Umenie a empatia v regióne vstupuje do verejného priestoru v meste Nitra 

dvomi výraznými aktivitami. Prvá z nich má špeciálnym označením Aj toto 

je umenie - upozorňovať širokú verejnosť, čo všetko okolo nás je umenie a 

zaslúži si našu pozornosť. Druhá aktivita má za cieľ vytvoriť trvalkový záhon 

pre nevidiacich, ktorý skrášli verejný priestor centra mesta. Širšej verejnosti 

pomôže pochopiť hendikep nevidiacich,  umožní nevidiacim a zrakovo 

postihnutým občanom dotknúť sa kvetov a prečítať si informácie o 

vysadených kvetoch v Braillovom písme. Zároveň rozšíri informovanosť 

bežných návštevníkov (informácie o vysadených kvetoch). Finančné 

prostriedky budú využité na materiál a jeho prepravu, propagáciu, preklady 

do Braillového písma, tlač a výrobu bannerov.

23

Miestny odbor Matice 

slovenskej v 

Želiezovciach 

Ernestína, most, čo 

spája minulosť a 

budúcnosť - Stratené 

želiezovské poklady

nezisková 

organizácia
Nitriansky Želiezovce 2 000,00 €

Miestny odbor Matice slovenskej Želiezovce a Základná organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Želiezovce v spolupráci s 

Mestom Želiezovce pri príležitosti 70.teho výročia oslobodenia mesta chcú 

oživiť dva stratené poklady Želiezoviec  a to historický most Ernestína a 

úzkokoľajovú lokomotívu, vytvorením ich zmenšených replík z dreva a 

umiestneným na verejné priestranstvo. Tieto prvky boli okrem iných 

zbombardované pri odchode nemeckých vojsk pri ústupe pred sovietskou 

armádou a nepodarilo sa ich už obnoviť. Predmetom projektu bude 

vytvorenie replík týchto prvkov a úprava verejného priestranstva v 

sídliskovej časti v centre mesta Želiezovce, kde budú repliky osadené a 

budú využiteľné na hru detí. Úpravu priestranstva zabezpečia žiadatelia v 

spolupráci s dobrovoľníkmi formou brigád. Finančné prostriedky budú 

použité na materiálne zabezpečenie výroby repliky a úpravu okolia.
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24 helloGúta, o.z.
Street Gym - Šport 

pre každého

občianske 

združenie
Nitriansky Kolárovo 1 500,00 €

Hlavným cieľom projektu občianskeho združenia helloGúta je motivovať 

ľudí v meste Kolárovo k pohybu, zabezpečiť možnosť bezplatného tréningu 

pre každého bez ohľadu na vek a fyzické zdatnosti. V centre mesta pri 

bežeckej dráhe je  vhodný priestor na vytvorenie novej možnosti trénovania 

s využitím vlastnej telesnej hmotnosti. Táto forma trénovania je čoraz 

vyhľadávanejšia a oslovuje stále viac a viac ľudí. Dobrovoľníci spoločnými 

silami vybudujú workoutové ihrisko. Finančné prostriedky budú použité na 

nákup materiálu a informačných tabúľ.  

25
Klub bežcov Stropkov, 

o.z.
Od behu k workoutu

občianske 

združenie
Prešovský Stropkov 1 850,00 €

Prostredníctvom projektu Klubu bežcov Stropkov vznikne v tomto meste na 

nevyužívanej ploche workoutové ihrisko. Na obvyklej tréningovej trase 

rekreačných bežcov a vyznávačov nordic walkingu vznikne športovisko 

využívané širokou verejnosťou. Dobrovoľníci okrem výstavby ihriska 

usporiadajú osvetovú kampaň resp. popularizáciu workoutu ako 

alternatívneho druhu športu. Finančné prostriedky budú využité na 

prípravu plochy, cvičebné náradie a projektovú dokumentáciu.

26 Kapušianske rodinky

Stredoveká 

komunitná záhrada 

pod Kapušianskym 

hradom

neformálna 

skupina
Prešovský Kapušany 1 850,00 €

Vďaka projektu neformálnej skupiny vznikne v Kapušanoch stredoveká 

komunitná záhrada pod Kapušianskym hradom, na úprave ktorej sa budú 

podieľať všetky generácie. V záhrade budú môcť dobrovoľníci pestovať bio 

zeleninu s ovocím, bylinkové záhony a trvalky s pomocou trojpoľného 

systému. Zrealizujú sa tvorivé dielne a zrenovuje historická pivnička. V 

altánku spravia dobrovoľníci pec na pečenie chleba, posedenie z ekopaliet a 

v druhom altánku zrealizujú výstavu dobového náradia na spracovanie 

plodín a rodinného života. Návštevníci zhliadnu miniatúru Kapušianskeho 

hradu s možnosťou archeologického výskumu, chodníček so vstupnou 

bránou s časovou osou významných udalostí. Finančné prostriedky budú 

využité na nákup materiálu a nástrojov na vybudovanie záhrady, bagrovacie 

práce a občerstvenie pre dobrovoľníkov. 
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27
Klub vojenskej histórie 

Beskydy, o.z.

Obnova vojnového 

cintorína Mikulášová

občianske 

združenie
Prešovský Mikulášová 1 850,00 €

V Klube vojenskej histórie Beskydy aktívne pracuje niekoľko 

profesionálnych historikov. Vo svojom projekte sa zamerali na chátrajúci 

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Mikulášová. Cintorín sa 

nachádza v ťažkom lesnom teréne a jeho obnova je komplikovaná. Napriek 

ochote obce nebolo v jej silách realizovať kompletnú obnovu cintorína. S 

úpravou tohto zanedbaného pietneho miesta začali dobrovoľníci už v roku 

2014. Študenti z krajín V4 budú pracovať na obnove vojnového cintorína aj 

v roku 2015. Pribudnú kríže na hroby vojakov, ako aj informačný panel. 

Cintorín bude zrekonštruovaný do jeho historickej podoby a obec 

Mikulášová tak získa historickú pamiatku, ktorá dopomôže k rozvoju 

turizmu v oblasti severovýchodného Slovenska. Finančné prostriedky budú 

využité na materiál a nástroje, informačný panel a občerstvenie pre 

dobrovoľníkov.

28

GJFR Alumni - 

Spoločnosť absolventov 

štátneho gymnázia v 

Levoči

CHVALABOHU - 

priesmyk Braniska

občianske 

združenie
Prešovský Branisko 1 850,00 €

OZ GJFR Alumni nielen podporuje a rozvíja vzdelávanie študentov, ale aj 

buduje pozitívny vzťah mládeže ku prírode a k jej ochrane, k úcte a 

rešpektu pamätníkov, uvedomeniu si našich dejín. Branisko (alebo ľudovo 

nazývané Chvalabohu) je priesmyk v pohorí Branisko v nadmorskej výške 

750,5 m n. m. Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria, nad obcou 

Poľanovce. V spolupráci s PZ Branisko a KST Smrekovica Kamilky sa 

predkladatelia rozhodli opraviť pamätník a zveľadiť jeho okolie. Vybudujú 

oddychové miesto, obnovia značenie turistického chodníka. Upravia okolie 

a chodník ku Diablovej diere. Zorganizujú spoločný pochod od priesmyku 

Branisko na Smrekovicu. Obnovené miesta budú slúžiť všetkým, ktorí sa 

rozhodnú pre turistiku na Branisku. Finančné prostriedky budú použité na 

materiál na zhotovenie oddychového prístrešku, úpravu okolia, smerovníky, 

informačné tabule. 
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29
Občianske združenie Na 

kopčeku

Vodná prekážka nás 

nezastaví

občianske 

združenie
Trenčiansky

Trenčianske 

Teplice
1 250,00 €

Náučný chodník Klepáč v oblasti Trenčianskych Teplíc nie je v zlom stave, 

ale jeho prvých 400 m je momentálne priechodných len v gumových 

čižmách. Dôvodom je vyliatie sa lesného potoka z pôvodného 

nespevneného koryta. Táto skutočnosť mnoho návštevníkov odrádza a 

krásnu dlhú trasu na vrchol kopca neabsolvujú. Projekt OZ Na kopčeku 

Vodná prekážka nás nezastaví znova sprístupní existujúci náučný chodník 

na najvyšší vrch nad trenčianskoteplickými kúpeľmi Klepáč. Úprava 

rozvodneného potoka bude výrazným prínosom pre obyvateľov i 

návštevníkov Trenčianskych Teplíc. Bahenná časť neodradí turistov a 

výletníkov, aby sa vybrali poznávať krásy Strážovských vrchov. Podieľať sa 

na nej bude viacero skupín dobrovoľníkov. Finančné prostriedky budú 

využité na materiál a jeho dopravu, náradie a občerstvenie pre 

dobrovoľníkov. 

30 Ľudia zo Zátoky Zátoka v meste
neformálna 

skupina
Trenčiansky Trenčín 2 250,00 €

Zátoka pokoja je krásne prírodné oddychové miesto v Trenčíne pod starým 

cestným mostom, o ktoré sa starajú dobrovoľníci. Je skrytá pod stromami 

pri rieke Váh a mnoho Trenčanov o nej dodnes nevie. Členovia neformálnej 

skupiny Ľudia zo zátoky sa rozhodli, že rozšíria svoje dobrovoľnícke aktivity 

aj na okolitý priestor starého zanedbaného športoviska, ktoré je v tesnom 

susedstve zátoky.  V tomto priestore budú vybudované viaceré oddychové 

miesta priamo pri rieke Váh a osadené nové lavičky. Odstránením 

náletových drevín vznikne na brehu priestor pre malú pieskovú mestskú 

pláž. Finančné prostriedky použijú na nákup nástrojov na odstraňovanie 

náletových drevín, materiál na výrobu sedenia pri rieke a vybudovanie 

malej pláže.
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31

Neformálna skupina 

mamičiek z obce Bzince 

pod Javorinou

Vráťme ihrisko 

deťom

neformálna 

skupina
Trenčiansky

Bzince pod 

Javorinou
1 000,00 €

Cieľom projektu Vráťme ihrisko deťom  je vytvoriť v obci staronové ihrisko, 

kde by sa deti mohli bezpečne hrať a stretávať. Miestne aktívne mamičky 

spolu s ďalšími dobrovoľníkmi najskôr opravia a zrenovujú staré ihrisko a 

následne k nemu doplnia nové herné komponenty tak, aby ihrisko slúžilo čo 

najväčšiemu počtu detí. Väčšinu prác si urobia rodičia detí sami formou 

dobrovoľných brigád.  Finančné prostriedky použijú na nákup nových 

herných komponentov a nevyhnutných pomôcok na renováciu (farby, 

štetce, trávové semeno). Vytvorením ihriska by v obci vznikol nový priestor 

na stretávanie sa mladých rodín s deťmi, ktorých je momentálne v obci vyše 

150.

32 Parkotvor Skotačenie v parku
neformálna 

skupina
Trenčiansky Prievidza 2 000,00 €

Zámerom projektu z dielne neformálnej skupiny Parkotvor - Skotačenie v 

parku  je vrátiť parku Skotňa v Prievidzi jeho rekreačnú a oddychovú funkciu 

v spolupráci s obyvateľmi mesta. V rámci tvorivých dielní dobrovoľníci z 

radov obyvateľov mesta vyrobia športovo-rekreačný mobiliár parku, ako sú 

kladiny, rehabilitačný chodník, alebo viacúčelové lavičky.  Výsledkom 

plánovaných aktivít bude vybudovanie multigeneračného ihriska, kde 

návštevníci parku budú môcť aktívne tráviť svoj voľný čas. Aktívna účasť 

verejnosti na budovaní lokality  posilní nielen vzťah k samotnému 

verejnému priestoru, ale aj vzťahy v rámci miestnej komunity. Financie 

budú využité na nákup materiálu a ochranných pracovných prostriedkov.

33

Slovenský skauting 

31.zbor Irmy 

Ševcechovej

Skautský chodník k 

pamätníku Baden 

Powela

občianske 

združenie
Trenčiansky

Trenčianska 

Teplá
900,00 €

Projekt Slovenského skautingu, 31. zboru Irmy Ševcechovej je zameraný na 

sprístupnenie a zatraktívnenie vyhliadky Čertova skala nad obcou 

Trenčianska Teplá. Za pomoci miestnych dobrovoľníkov a členov 

skautského zboru bude upravený terén, vyčistený prístupový chodník, 

upravené ohnisko,  sedenie na vyhliadke, dobudovaný pamätník 

BadenPowela a osadené náučno – informačné tabule popri prístupovom 

chodníku. Takto vznikne atraktívny skautský náučný chodník, ktorý bude 

viesť na nádhernú vyhliadku, kde bude turistov čakať ohnisko so sedením. 

Finančné prostriedky budú využité na infotabule, nákup materiálu a 

nástrojov.
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34 Zuzana Pastvová

Rozprávkové 

pieskovisko s 

perníkovou 

chalúpkou pre 

trpaslíkov

neformálna 

skupina
Trnavský Dlhá 760,00 €

Odkedy sa predkladateľka projektu prisťahovala do obce Dlhá, pravidelne 

sa zapája aj s rodinou do diania v obci. Obec má len 440 obyvateľov a nie je 

tu dostatok možností športového vyžitia sa pre malé deti. Preto spolu s 

ďalšími rodičmi, deťmi a nadšencami z miestnej komunity postupne 

pretvárajú priestor starého ihriska. Prostredníctvom projektu chcú vytvoriť 

bezpečný priestor pre deti, ktorý pretvoria na rozprávkový a farebný svet. 

Niektoré prvky zrekonštruujú, iné na ihrisko pribudnú. Finančné prostriedky 

budú využité na nákup materiálu na rekonštrukciu, pomocných nástrojov, a 

na nákup hracích a bezpečnostných prvkov.

35
Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Senica

Meníme život v 

regióne k lepšiemu

nezisková 

organizácia
Trnavský

Cerová časť 

Rozbehy
1 500,00 €

SČK, ÚzS Senica získal na účel organizovania letných táborov, združovanie 

sa a prípravu dobrovoľníkov do bezplatného prenájmu Chatu SNP na 

Rozbehoch v blízkosti hradu Korlátko. Vzhľadom na geografickú polohu 

chaty, ktorá je vyhľadávaným miestom za účelom turistických výletov, je 

úprava exteriéru Chaty SNP nevyhnutná. Vybudovaním prekrytej terasy, 

úpravou nevyhovujúceho zábradlia a náterom strechy sa umožní aktivizovať 

miestnu komunitu k organizovaniu rôznych športových a kultúrnych 

podujatí a vytvorí sa priestor na spoluprácu viacerých subjektov. Finančné 

prostriedky budú využité na nákup materiálu na prístrešok a farby.

36

Dobrovoľníci v 

Častkove, deti, mládež 

aj starší občania

Dedinka v údolí
neformálna 

skupina
Trnavský Častkov 610,00 €

V obci Častkov pôsobí partia ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou činnosťou 

prispievajú ku komunitnému rozvoju v obci. Pomocou projektu by chceli 

vybudovať v dedinke oddychové zóny. Dobrovoľníci upravia parky a lesík v 

obci, kde potom vybudujú oddychové zóny pre všetkých. V neďalekom lese 

sa nachádza starý židovský cintorín, ktorý dobrovoľníci vyčistia a osadia 

lavičky. Finančné prostriedky budú použité na nákup lavičiek do 

oddychových zón, štrk a kameň.
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37 90871.sk, o.z. Habáni z Kaníže
občianske 

združenie
Trnavský

Moravský Svätý 

Ján
400,00 €

Habánske hody v obci Moravský Svätý Ján sú už zabehnutým a tradičným 

podujatím. Projekt občianskeho združenia 90871.sk chce priniesť a zvýšiť 

povedomie o histórii habánov, ich spôsobe života a tradičných zvyklostiach 

prostredníctvom kultúrneho programu detí zo ZUŠ a ZŠ na podujatí 

Habánske hody. Autenticitu prostredia navodí nielen tematický program, 

ale aj dobové kostýmy detí a dobrovoľníkov predstavujúcich manželský pár, 

ktorý bude habánsku kultúru prezentovať v habánskom charúšku. 

Celkovým zámerom je zapojenie čo najväčšieho okruhu ľudí, aby tak 

nadobudli nový rozmer kultúrneho zážitku, ale zároveň sa aj zabavili. 

Finančné prostriedky budú využité na nákup látok na kostýmy a ušitie 

kostýmov.

38 Anna Jánošová Hrad Korlátko 2015
neformálna 

skupina
Trnavský hrad Korlátko 2 730,00 €

Hrad Korlátko je historický klenot obce Cerová. Počas júla sa uskutoční na 

hrade 11-dňový workshop, na ktorom budú mládežníci – hlavne tzv. 

Smótrbíci (spoločenstvá zo Smoleníc, Trstína a Bíňoviec) pomáhať pri 

obnove muriva medzi torzami stojacich múrov v strednom hrade. 

Dobrovoľníci budú nosiť kamene, piesok, vápno, miešať maltu, hrad čistiť 

od náletových drevín. Obnovená bude jedna strieľňa, okno a doplnený kus 

muriva. Hrad bude pôsobiť ucelenejšie – ako zmenšené Koloseum. Finančné 

prostriedky budú využité na zabezpečenie lešenia, stavebného materiálu a 

nástrojov na konzerváciu hradu.

39
Materské centrum 

KOŠÍK
Priestor pre všetkých

neformálna 

skupina
Žilinský Rajecké Teplice 1 000,00 €

Cieľom projektu neformálneho združenia Materské centrum KOŠÍK je 

premena zanedbanej záhrady v centre Rajeckých Teplíc na miesto, kde sa 

môžu stretávať všetky generácie a spoločne tráviť čas, oddychovať v 

otvorenom priestore, ktorý v meste chýba. Výsledkom projektu bude 

záhrada s novými ovocnými stromami, bylinkovou záhradkou a lavičkami. Z 

ovocia a byliniek budú  občania môcť piecť spoločné susedské koláče, variť 

čaj alebo pripravovať osviežujúce nápoje. Finančné prostriedky budú 

využité na nákup pracovného náradia, materiálu a rastlín na výsadbu, 

drevených lavičiek, košov a vývesky. 
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40
Občianske združenie 

Divadlo pre všetkých

3,2,1 ... STAND UP 

comedy!

občianske 

združenie
Žilinský Žilina 980,00 €

Zámerom projektu OZ Klub mladé makovice 95 je rozšíriť kultúrne možnosti 

pre mladých ľudí zo Žiliny. Iniciátormi projektu sú členovia združenia, ktorí 

sa venujú divadelnej forme stand up comedy. Je to forma komédie 

charakteristická živým a sólovým vystúpením komika pred jeho 

obecenstvom. Skupinu mladých ľudí tvorí 15 členov vo veku 17 - 22 rokov, 

ktorí sa venujú amatérskemu divadlu minimálne 3 roky pod vedením 

profesionálnych hercov a prevažne sú študentmi konzervatória. Aktivitami 

projektu budú vystúpenia mladých ľudí minimálne dvakrát za mesiac v 

klubovom priestore na sídlisku Hájik pre verejnosť. Počas vystúpení budú 

mať priestor prezentovať sa aj ďalší mladí hudobníci, výtvarníci a literáti. 

Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu na rekvizity a 

kostýmy, propagačný materiál, prenájom priestorov.

41 Priatelia histórie Zvonica ožije
neformálna 

skupina
Žilinský Žabokreky 2 600,00 €

V roku 1998 začali miestni obyvatelia obnovovať starú budovu cirkevnej 

základnej školy v obci Žabokreky. Tento rok majú v pláne pokračovať, avšak 

hrozí, že zanikne veža zvonice - špecifická pre rok 1900. Miestni nadšenci 

histórie začali intenzívne zisťovať zdravotný stav dosiek a šindľov, z ktorých 

je postavená. Dobrovoľníci sa postarajú o zabezpečenie zvonice. Oprava 

šindľov, dreva, použitie vápna, kameňov a hliny z miestnych zdrojov budú 

jednak výzvou pre dobrovoľníkov a atrakciou pre návštevníkov. V obci 

Žabokreky ožije historicky najstaršia časť obce. Čoskoro bude vyše storočný 

zvon opäť rozprávať svoj príbeh. Finančné prostriedky budú využité na 

nákup materiálu, lana na zvon, nástrojov, kvetín a drevín na úpravu okolia 

zvonice.
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42
Občianske združenie 

Projekt PLUS
Na vrchole možností

občianske 

združenie
Žilinský Tvrdošín 2 820,00 €

Javorový vrch je najvyšší bod mesta Tvrdošín. Je obľúbeným miestom pre 

turistiku. O prístrešok a posedenie sa už dlhé roky nik nestará. Členovia 

občianskeho združenia Projekt PLUS chcú tento stav za pomoci 

dobrovoľníkov zmeniť. Zámerom je vyčistenie okolia, výstavba rozhľadne, 

zhotovenie a osadenie posedenia, prístrešku a bezpečného ohniska. Tým sa 

stane toto miesto ideálnym na trávenie voľného času. Zároveň sa 

zorganizuje prvý ročník športovej súťaže v behu do kopca a cyklovýstup na 

Javorový vrch pod názvom Na vrchol možností . Počas tohto podujatia budú 

na pútnickom mieste Skalka prebiehať voľnočasové športové aktivity a 

súťaže pre deti, mládež a rodiny. Finančné prostriedky budú využité na 

nákup stavebného materiálu, občerstvenie, organizáciu súťaže a 

sprievodných akcií.

43
Občianske združenie 

Oblazy

Stavba zabezpečenej 

vyhliadky v 

Kvačianskej doline

občianske 

združenie
Žilinský

Kvačianska 

dolina - Kobyliny
2 900,00 €

NPR Kvačianska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny na 

Slovensku. Aktivisti z OZ Oblazy sa dlhodobo starajú o zveľadenie doliny. Ich 

ďalším cieľom je vybudovať zabezpečenú vyhliadku vysunutú nad 70m 

hlboký kaňon Kvačianky. Plánovaná vyhliadka na Kobylinách sa bude 

nachádzať priamo na turistickom chodníku a poskytne impozantný výhľad 

na dno kaňona. Vyhliadka zaistí bezpečnosť tohto inak nebezpečného 

miesta, ktoré bolo doteraz napriek svojej jedinečnosti veľkou časťou 

návštevníkov, často rodín s deťmi, zo strachu o svoju bezpečnosť 

obchádzané. Finančné prostriedky budú použité na stavebný materiál na 

konštrukciu vyhliadky.
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44 Ing. Milada Antalová

PNEUMATIKY? Pre 

nás radosť, pre 

krajinu  starosť

neformálna 

skupina
Žilinský Párnica 1 300,00 €

Predkladateľka projektu žije v obci Párnica, kde neustále bojujú s odpadom, 

ktorý sa stáva, bohužiaľ, jej súčasťou. Preto by spolu s ďalšími nadšencami 

chceli z odpadu - pneumatík vytvoriť veselú a radosti plnú športovú zónu. 

Ukážu tak deťom aj dospelým, že aj odpadový materiál môže byť účelovo 

využitý. Recyklované detské ihrisko zo starých pneumatík v obci Párnica 

bude postavené za pomoci dobrovoľníkov. Hlavnou myšlienkou projektu je 

naučiť zábavnou formou deti aj dospelých recyklovať, rozvinúť tvorivého 

ducha, fantáziu, podporiť nezištnú pomoc. Za minimálne náklady, ale s 

maximálnou tvorivosťou a predstavivosťou vytvoria jedinečné detské 

športovisko. Finančné prostriedky budú použité na materiál a nástroje na 

osadenie a namaľovanie pneumatík a úpravu okolia.

45
Neformálna skupina 

Kenezy
Bol raz jeden most

neformálna 

skupina
Žilinský Dolný Kubín 2 300,00 €

Projekt neformálnej skupiny Kenezy Bol raz jeden most má podporiť rozvoj 

dobrovoľníctva a iniciatívu miestnych občanov v mestskej časti Dolného 

Kubína - Kňažia. Dobrovoľníci vyčistia okolie piliera mosta, svojpomocne 

postavia altánok, vyrobia a osadia parkové lavičky, voľnú knižnicu, osadia 

informačné tabule o histórii Kňažej. Výsledok bude celej komunite 

predstavený na podujatí s názvom Ako sa žilo pod mostom, ktorého 

súčasťou bude remeselnícky workshop, hudobné vystúpenie, čítanie 

príbehov, či vystúpenie dôchodcov. Toto miesto bude využívané na rôzne 

iné komunitné aktivity počas celého roka. Finančné prostriedky budú 

využité na nákup materiálu, informačných tabúľ, nástrojov a občerstvenia 

pre dobrovoľníkov.

46

Občianske združenie 

Rodinné centrum 

Medovníkový domček

Pribylinský Detský 

Svet

občianske 

združenie
Žilinský Pribylina 1 500,00 €

V strede obce Pribylina sa nachádza staré, zanedbané detské ihrisko.  

Snahou mladých dobrovoľníkov je vytvoriť opäť živý komunitný priestor pre 

rodiny s deťmi. Z tichého zákutia detského ihriska sa budú na návštevníkov 

usmievať najrôznejšie rozprávkové bytosti. Prázdna a chladná betónová 

stena sa zmení vďaka deťom, ich rodičom a celým rodinám na fantáziou 

vymaľovanú ríšu detského sveta. Na ihrisku okrem toho pribudne drevený 

komplex hracej zostavy, malé futbalové bránky určené pre najmenšie ako aj 

staršie deti. Finančné prostriedky použijú na maliarske potreby, drevený 

komplex a drevené futbalové bránky.
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47 K&F Projekt, o.z. Open centrum
občianske 

združenie
Žilinský Námestovo 1 500,00 €

K&F projekt je občianske združenie, ktoré už piaty rok prostredníctvom 

rôznych projektov, pomáha rozvoju a

zlepšeniu spoločenskej situácie na Orave. Poskytuje priestor na 

sebarealizáciu najmä mladým aktívnym ľuďom. Spoločnými silami sa 

rozhodli v Námestove vybudovať komunitné Open centrum. S obnovou 

priestorov už predkladatelia začali za pomoci samosprávy a miestnych 

subjektov. Ide o 225 štvorcových metrov atraktívneho priestoru, ktorý by 

chceli poskytnúť širokej verejnosti, študentom, začínajúcim podnikateľom a 

tiež miestnym neziskovým organizáciám. Aktuálne pracujú na interiérovom 

vybavení centra, na ktoré použijú a získané finančné prostriedky.

48 Mgr. Katarína Borisová
MINIknižnice Starej 

Bystrice

neformálna 

skupina
Žilinský Stará Bystrica 600,00 €

Po niekoľkých úspešných projektoch miniknižníc nielen na Slovensku je 

cieľom predkladateľky projektu a dobrovoľníkov  osadiť malé komunitné 

knižnice v obci Stará Bystrica. Osadené budú tri skrinky tak, aby zapadli do 

celkového architektonického rázu obce. Knižničky umožnia obyvateľom 

dostať sa k publikáciám, o ktorých možno ani nevedeli. Stane sa tak 

prostredníctvom dobrovoľných knižných príspevkov od samotných čitateľov 

obce a jej návštevníkov. Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie 

materiálu a výrobu miniknižníc.

80 000,00 €


