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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Partnerský program SPP, Nadácie SPP a EkoFondu s názvom SPPoločne je zameraný na podporu
projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov,
zameraných na rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich
kvalitu života.
Zámerom programe je podporiť inovatívne projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnej komunite vo
všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom je zapojiť do rozhodovania širokú verejnosť, ktorá svojimi hlasmi
rozhodne o tom, ktoré projekty získajú z programu SPPoločne finančné prostriedky na realizáciu.
Našim cieľom je nadviazať na aktivity zrealizované prostredníctvom SPP, Nadácie SPP a EkoFondu a
chceme podporiť regionálne projekty a rozvíjať komunitný život obyvateľov v jednotlivých krajoch
a vytvárať tak podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj v našej krajine.
Na program bolo vyčlenených celkovo 320 000 €, jeden projekt mohol získať podporu vo výške 3 000 € 10 000 €. Uzávierka predkladania projektov bola 10. 6. 2012.
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Ciele programu

V programe „SPPoločne“ v roku 2012 podporíme projekty zamerané na regionálny a komunitný rozvoj v
troch regiónoch Slovenska v rámci týchto kategórií:
1. SPPoločne pre ľudí
Kultúra: kultúrno – spoločenské, kultúrno – výchovné a kultúrne projekty určené pre rôzne skupiny
obyvateľstva (deti a mládež, znevýhodnení a handicapovaní ľudia, široká verejnosť)
Šport: projekty z oblasti športu, podpory a rozvoja pohybových aktivít určené pre rôzne skupiny
obyvateľstva (deti a mládež, znevýhodnení a handicapovaní ľudia, široká verejnosť )
2. SPPoločne pre domovinu
Vzdelávanie: vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia
životného prostredia, aktivity podporujúce vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj
lokality/regiónu
Životné prostredie: projekty zamerané na energetickú efektívnosť, ochranu prírody,
ochranu, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia, aktivity podporujúce vytváranie podmienok
pre trvalo udržateľný rozvoj lokality/regiónu
CHARAKTERISTIKA PROJEKTOV, KTORÉ BUDÚ PODPORENÉ:
v kategórii SPPOoločne pre ľudí:



zamerané na kultúrne, kultúrno-výchovné, kultúrno – spoločenské, voľno-časové, športové a iné
pohybové aktivity s cieľom pomôcť, rozvíjať a zvyšovať kvalitu života rôznych skupín obyvateľstva
(detí a mládež, znevýhodnení a handicapovaní ľudia, široká verejnosť);



obsahujú konkrétne inovatívne aktivity, ktoré majú verejnoprospešný charakter a sú prínosné pre
širokú verejnosť;




prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste/obci;
zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života ľudí
žijúcich v danom regióne;






majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude benefitovať z realizácie a výsledkov projektu;
základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity;
aktivity majú lokálny charakter
jedná sa o nové aktivity v rámci komunity/ dodajú nový rozmer tradičným aktivitám realizovaným
v komunite;





projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity;
projekt má naplánovanú realizáciu v rozmedzí od septembra 2012 do mája 2013;
projekt bude realizovaný v SR;
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v kategórii SPPOoločne pre domovinu:



zamerané na vzdelávanie a rozvoj v oblasti ochrany prírody, ochrany a skvalitnenia životného
prostredia, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný
rozvoj lokality/regiónu;



zamerané na energetickú efektívnosť (s výnimkou tých aktivít, ktoré podporuje EkoFond, n.f.
formou grantových programov);



obsahujú konkrétne inovatívne aktivity, ktoré majú verejnoprospešný charakter a sú prínosné pre
širokú verejnosť;




prispejú k oživeniu komunitného života v meste/obci;
zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života ľudí
žijúcich v danom regióne;





majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude benefitovať z realizácie a výsledkov projektu;
základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity;
aktivity majú lokálny charakter (z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna
komunita);



ide o nové aktivity v rámci komunity, ktoré dodajú nový rozmer tradičným aktivitám realizovaným
v komunite;



prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite (napr. záchrana a zveľadenie
zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta; guerilla gardening
a pod.);



inovatívne aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti a ktoré zároveň nie sú
podporované EkoFondom, n.f.;






obsahujú aktivity, ktoré majú unikátny charakter
projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity;
projekt má naplánovanú realizáciu v rozmedzí od septembra 2012 do mája 2013;
projekt bude realizovaný v SR

CIEĽOVÁ SKUPINA ŽIADATEĽOV

 Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy

 Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie
a výchovné zariadenia

 Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská
 Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce
podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže

 Obce a mestá

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP

strana 4

Časový harmonogram

15. 5. 2012

Vyhlásenie programu

10. 6. 2012

Uzávierka predkladania projektov

11. 6. 2012 – 24. 6. 2012

Posudzovanie projektov hodnotiacimi komisiami

9. 7. 2012

Zverejnenie postupúcich projektov do hlasovania

9. 7. - 19. 8. 2012

Hlasovanie verejnosti

23. 8. 2012

Zverejnenie výsledkov hlasovania

1. 9. 2012 - 31. 5. 2013

Realizácia podporených projektov

Hodnotiaci proces
K termínu uzávierky bolo celkovo predložených 729 projektov. Po kontrole formálnych kritérií bol každý
projekt posudzovaný 2 zástupcami regionálnych odborných komisií, ktorých odporučila Nadácia SPP.
Členovia odborných komisií boli vyberaný na základe ich skúseností a práce v oblasti podpory kultúrnych
a komunitných podujatí, ktoré prispievajú k zviditeľneniu jednotlivých regiónov.
Každý člen komisie má dlhodobú skúsenosť s hodnotením projektov v grantových programoch.
Na základe odporúčaní hodnotiacich komisií, sa urobil rebríček projektov od najlepších po najhoršie
urobila výberová komisia zložená so zástupcov SPP, Nadácie SPP a Ekofondu finálny výber najlepších
projektov, ktoré postúpili do verejného hlasovania. Objektívnosť výberu bola zabezpečená
dvojstupňovým výberom a následným hlasovaním širokej verejnosti.
Regionálne hodnotiace komisie mali v rámci každej kategórie (2) a v každom regióne (3) vybrať 40
najlepších projektov, spolu tak tak do verejného hlasovania postúpilo 240 projektov (80 z každého
regiónu).
Hodnotiace kritériá:
1. projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je nastavený efektívne a podľa
podmienok programu = 10 bodov
2. súlad nosnej témy projektu s vyhlásenými oblasťami a kategóriami podpory – 10 bodov
3. inovatívnosť a originalita projektu = 10 bodov
4. zapojenie dobrovoľníkov = 10 bodov
5. projekt prispieva k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života ľudí žijúcich v danom
regióne = 10 bodov
6. projekt má potenciál aktivizovať miestnu komunitu = 10 bodov
7. skúsenosti a odborné predpoklady predkladateľa úspešne realizovať projekt = 10 bodov
Spolu mohol jeden projekt získať maximálne 70 bodov, od oboch hodnotiteľov maximálne 140 bodov.
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Vyhodnotenie a prehľady projektov
Hlasovanie širokej verejnosti prebiehalo v čase od 9.7. do 19.8.2012. Profily všetkých 240 projektov boli
zverejnené na web stránke a samotní žiadatelia mali možnosť zbierať hlasy a motivovať komunity
k podpore ich projektu.
Na základe výsledkov hlasovania širokej verejnosti vzniklo poradie najlepších projektov v rámci kategórií
SPPoločne pre ľudí (kultúra a šport) a SPPoločne pre domovinu (vzdelávanie a životné prostredie.
V každej kategórii tak podporu získalo minimálne prvých 6 projektov v rámci každého regiónu. Okrem
toho boli udelené 3 bonusové ceny, celkovo tak podporu získalo 43 projektov, ktoré si prerozdelili sumu
320 000 eur.

Prehľad podporených projektov:
Región

Kategórie

Počet
podporených
5

kultúra
Stred

šport

2

vzdelávanie

3

životné prostredie

5

Spolu podporených projektov:
Východ

15

kultúra

1

šport

5

vzdelávanie

2

životné prostredie

6

Spolu podporených projektov:
Západ

14

kultúra

3

šport

4

vzdelávanie

1

životné prostredie

6

Spolu podporených projektov:

14

Celkovo podporených:

43

Kategórie podporených projektov

Kategória:

SPPoločne pre ľudí
SPPoločne pre domovinu
Región Stred
SPPoločne pre ľudí
SPPoločne pre domovinu
Región Východ
SPPoločne pre ľudí
SPPoločne pre domovinu
Región Západ

Zámerom programu bolo prerozdeliť
podporu pomerne rovnako v oboch

životné
prostredie
39%

vzdelávanie
14%

kategóriách. 53% všetkých projektov bolo

kultúra
21%

z kategórie SPPoločne pre domovinu
a 47% projektov patrilo do kategórie
šport
26%
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Kategórie a regióny

Západ
vzdelávanie
2%

Západ životné
prostredie
14%

Stred šport
5%

Stred kultúra
11%

Stred
vzdelávanie
7%

Západ šport
9%

Stred životné
prostredie
12%

Západ kultúra
7%

Východ životné
prostredie
14%

Východ šport
12%

Východ kultúra
2%

Východ
vzdelávanie
5%
Na základe počtu získaných hlasov sa podpora prerozdelila v rámci 3 regiónov tak, aby v každom regióne
bola prerozdelená rovnaká suma. Poradie v 2 kategóriách - SPPoločne pre ľudí (šport a kultúra)
a SPPoločne pre domovinu (životné prostredie a vzdelávanie) určila široká verejnosť svojim hlasovaním.
V jednotlivých regiónoch vyzeralo prerozdelenie podpory takto:
V regióne Stred sa realizovalo najviac projektov v kategórii životné prostredie a v oblasti kultúry. V rámci
regiónu Západ rovnako najväčšiu podporu širokej verejnosti získali projekty z kategórie životné
prostredie a športové projekty. V regióne Východ bolo percentuálne rozloženie podpory rovnaké ako na
západe, teda životné prostredie a šport.

Prehľad podporených projektov
kultúrne podujatie
7%

14%
12%

44%

osvetové aktivity pre
širokú verejnosť
rekonštrukcia kultúrneho
objektu

16%
7%

rekonštrukcia športoviska
revitalizácia verejných
priestorov
vzdelávacie aktivity pre
žiakov
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Počas realizácie 1. ročníka programu SPPoločne sa ukázalo, že revitalizácia verejných priestorov patrí
medzi priority v každom regióne Slovenska. Viac ako polovica podporených projektov bola zameraná
úpravu, zveľadenie a skrášlenie rôznych verejných priestranstiev alebo na rekonštrukciu športovísk.
Ďalšiu významnú časť tvorili projekty zamerané na organizáciu kultúrnych podujatí a osvetové aktivity
v oblasti zlepšovania životného prostredia určené pre širokú verejnosť.
Príklady realizovaných projektov
Speleoklub

Trnava,

Dobudovanie

a

projekt:

revitalizácia

náučného

chodníka

Smolenický kras
podporená suma: 5 200 €
Zámerom projektu bolo zvýšiť
záujem verejnosti o náučný
chodník Smolenický kras a o
krasovej krajine vôbec.
Už

počas

jesene

Speleoklubu
niekoľko

členovia
realizovali

prednášok

na

základných školách o krase a
vzniku

jaskýň,

a

tiež

pripravovali texty na náučné
tabule. Zároveň prebiehala príprava na výstavbu altánku a náučných tabúľ. Na jar prebehla demontáž
starých tabúľ, montáž nových, a výstavba altánku. Záverečnou fázou boli dokončovacie a čistiace práce
na samotnom chodníku. Otvorenie náučného chodníka prebehlo slávnostnou formou za účasti
predstaviteľov zúčastnených inštitúcii.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom V Trnave, projekt: Bývalá Botanická záhrada v Trnave
SSPoločne pre verejnosť, podporená suma: 6 553 €
Projekt rekonštrukcie bývalej botanickej záhrady v Trnave prebiehal vo viacerých fázach. Hlavným cieľom
bola sanácia jamy so zvyškami stavebného odpadu, ktorý bol vyvezený na skládku odpadov. Po úprave
terénu boli do pôdy
osadené šlapáky, ktoré
vytvorili chodníky. Boli
dovezené stromy, ktoré
sa

podarilo

vysadiť,

úspešne

v

rámci

záhrady

bola

zrekonštruovaná
náučná trasa, a boli
osadené

vitríny

s

novými plagátmi.
Tiež

boli

vytvorené

tabuľky k jednotlivým
drevinám.
počas
podporovalo

Projekt
riešenia
mnoho
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dobrovoľníkov, a otvorenie záhrady malo veľmi pozitívny ohlas u návštevníkov.
Park v meste,
projekt: Deň
stromov v meste
Bardejov
podporená suma:
4 680 €
Občianskemu
združeniu sa
podarilo realizovať
projekt, vrámci
ktorého sa naplnili
dva ciele. Jedným
bolo vysadenie
množstva
stromčekov na
sídliskách v
Bardejove, na
ktorých čím viac
zelene ustupuje
novým
parkoviskám,
budovám a
betónovým
plochám. Zároveň za podarilo zapojiť do tejto aktivity deti zo základných škôl, ktoré si prakticky vyskúšali
sadenie stromov, a naučili sa, prečo sú stromy dôležitou súčasťou nášho života a životného prostredia.
Mesto Šahy, projekt Nádvorie mestského úradu ožíva, podporená suma: 6 269 €
Mesto Šahy vrámci
projektu zrealizovalo
súbor štyroch aktivít.
Prvá bola
estetizáciou nádvoria
miestneho úradu,
ktoré bolo
sprístupnené
občanom ako
priestor pre
realizáciu kultúrno spoločenských
podujatí. Druhou
aktivitou bol
workshop pre žiakov
vyšších ročníkov ZŠ,
o kultúrnych
pamiatkach regiónu,
kde odzneli
prezentácie, ktoré pripravili žiaci ZŠ v spolupráci s riaditeľom miestneho múzea a dobrovoľníkmi z OZ
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Kruh priateľov Hontianskeho múzea a Galérie. Treťou aktivitou bola cyklotúra s cieľom spoznávať
kultúrne pamiatky regiónu. Poslednou aktivitou bola "Prvá filmová letná noc na nádvorí" s kultúrnym
programom a premietaním filmov. Projekt výrazne podnietil dobrovoľnícku činnosť v rámci mesta a
reakcie obyvateľov na dianie v meste.
Komunitné centrum, projekt ...sa
bavíme spoločne!!!
podporená suma: 8 420 €
Komunitné centrum vrámci
podporeného projektu usporiadalo
sériu kultúrnych podujatí v
priestoroch Komunitného centra,
ktorými sa snažilo prilákať
verejnosť k dobrovoľníckej práci v
meste Nitra. Spusteniu kultúrnych
podujatí predchádzali aktivity
mobilizácie dobrovoľníkov
Nasledovali akcie ako Hokaido
hody, Bábkové mecheche,
Mandalmánia, Vianočný jam a veľa
ďalších.
Preles, projekt: Ekocentrum Lesopark v Žiline, podporená suma: 10 000 €

V rámci projektu bolo vytvorené vzdelávacie ekocentrum, ktoré má priniesť prostredníctvom aktivít pre
školy aj verejnosť nový pohľad na ekológiu, združovať ľudí a podnecovať diskusie. Bola zrenovovaná
budova, v ktorej bola vytvorená kuchynka a seminárna miestnosť. Cieľ zapojenia verejnosti do aktivít bol
splnený, nakoľko na verejné akcie chodí veľa ľudí, vytvára sa komunita, a ľudia čulo komunikujú. V centre
sa zrealizovali workshopy s rôznou tematikou - odpady, separácia, recyklácia, les, voda a pod. Okrem
toho sú priestory využívané aj inými organizáciami na vzdelávacie semináre.
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Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Speleoklub Trnava

Dobudovanie a
revitalizácia
náučného
chodníka
Smolenický kras

Trnava

5 200 €

Západ

životné
prostredie

Združenie mikroregiónu
Údolie smrti

Rekonštrukcia
bojiska II.
svetovej vojny v
území \"Údolie
smrti\"

Kružlová

7 350 €

Východ

životné
prostredie
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Záverečná správa
Projekt si dal za cieľ zvýšiť záujem verejnosti o náučný chodník
Smolenický kras a o krasovej krajine vôbec. Už počas jesene
členovia Speleoklubu realizovali niekoľko prednášok na
základných školách o krase a vzniku jaskýň, a tiež pripravovali
texty na náučné tabule. Zároveň prebiehala príprava na
výstavbu altánku a náučných tabúľ. Na jar prebehla demontáž
starých tabúľ, montáž nových, a výstavba altánku. Záverečnou
fázou boli dokončovacie a čistiace práce na samotnom
chodníku. Otvorenie náučného chodníka prebehlo
slávnostnou formou za účasti predstaviteľov zúčastnených
inštitúcii.
Združeniu sa podarilo vrámci projektu zrekonštruovať a
odovzdať do užívania verejnosti miesto bojiska z II. Svetovej
vojny. Rekonštrukcia spočívala v obnove zákopov, a
skultúrneniu okolia miesta, ako vytvoreniu prístrešku nad
prameňom vody, vytvoreniu chodníkov a zábradlia, lávky cez
potok, lavičky a vyadeniu zelene. Tiež boli osadené tri
informačné tabule, ktoré obsahujú okrem informačných
textov aj historické fotografie. V máji bolo bojisko slávnostne
odovzdané do užívania verejnosti. Realizátori už teraz plánujú
výstavbu ďalších elementov ktoré by mali priblížiť atmosféru
bojov II. svetovej vojny.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

KST turistický oddiel KOS
Rimavská dolina

Za vôňami
Voniacej s
príchuťou histórie

Tisovec

4 120 €

Stred

životné
prostredie

Obec Buzitka

Hájik - Miesto pre
oddych

Buzitka

10 000 €

Stred

životné
prostredie

Mládežnícke združenie
medzibodrožia

Revitalizácia
starých grófskych
rybníkov v obci
Biel

Biel

3 500 €

Východ

životné
prostredie

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
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Záverečná správa
V projekte išlo o oživenie dvoch existujúcich značkovaných
trás z mesta Tisovec na vrch Voniaca. Zámerom bolo ich
zatraktívnenie šiestimi informačnými panelmi pod
prístreškami. Informácie sú zamerané na faunu, flóru a
prírodné zaujímavosti Voniacej a Martinovej doliny, na históriu
poľovníctva v oblasti Voniacej, bojov počas SNP v sedle Dielik,
ale aj na minulosť minerálneho prameňa Šťavice a jeho okolia.
Súčasťou projektu bolo aj vyčistenie a zastrešenie studničky
pod vrchom Voniacej a tiež osadenie 6 lavičiek pri
informačných bodoch a vydanie propagačného materiálu "Za
vôňami Voniacej s príchuťou histórie" v tlačenej forme.
Cieľom projektu obce Buzitka bolo vyčistenie priestranstva na
ktorom bolo naplánované vytvorenie miesta pre oddych a
trávenie voľného času, postavenie altánku, osadenie lavičiek,
smetiakov a detských prvkov, vysypanie chodníčkov,
vysadenie novch drevín, a zriadenie ohniska. Zároveň bol
splnený jeho hlavný účel - zapájanie obyvateľov obce do
zlepšovania prostredia v ktorom žijú, nakoľko celý projekt bol
realizovaný dobrovoľníckou činnosťou. Obec Buzitka získala
projektom výnimočné miesto pre kultúrne, spoločenské a
voľnočasové aktivity.
V projekte ide o vyčistenie vodného systému medzibodrožia.
Realizovať sa začal hneď po obdržaní príspevku prácami na
odstránení invazívnych rastlín, a výsadbou okrasných kríkov a
stromov. Začiatkom zimy sa začala čistiť vodná plocha,
nakoľko zamrznutá plocha je najvhodnejšia na čistenie.
Informačné tabule osadené pri vode, by mali informovať o
flóre a faune medzibodrožia, a o otváracích hodinách.
Napokon sa ešte dala urobiť pre deti drevená hojdačka.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Obec Široké

Športové
dobrodružstvá
Ferda mravca a
jeho kamarátov

Široké

9 990 €

Východ

šport

Obec Horné Semerovce

Stop čiernym
skládkam

Horné
Semerovce

6 339 €

Západ

životné
prostredie

Občianske združenie „SP“

Godzone tour
2012

celé
slovensko

8 600 €

Stred

kultúra

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
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Záverečná správa
Vďaka podpore tohto projektu vzniklo pútavé a vhodné ihrisko
pre deti materskej školu v obci Široké. Ihrisko bude släžiť
nielen deťom MŠ, ale aj mamičkám s deťmi na materskej
dovolenke, a ostatné deti žijúce v obci. Exteriér materskej
školy bol skrášlený novými preliezkovými zostavami,
športovým náradím, ktoré prispeje k rozvoju pohybových
schopností a zručností detí. Ihrisko slúži okrem hier aj na
rozvíjanie environmentálneho cítenia detí, v spolupráci s
rodičmi ZŠ, CVČ, Klubom seniorov, Zväzom záhradkárov a
Zväzom zdravotne postihnutých v Širokom.
Cieľom projektu obce Horné Semerovce bolo zlikvidovanie
čiernej skládky, a vybudovanie detského ihriska na jej mieste.
Fáza projektu týkajúca sa osvety sa síce nestretla s pozitívnym
ohlasom, ale ďalšie fázy boli splnené na 100%. Občania
formou brigády odstránili čiernu skládku, vyseparovali odpad,
a zvyšný uložili na skládke. Nové detské ihrisko bolo
namontované do stredu obce, a následne na bývalej skládke
bolo zmontované pôvodné ihrisko, takže obec má
momentálne dve ihriská pre deti.
Vrámci projektu Godzone tour 2012 bolo zrealizovaných 6
celovečerných programov pre mladých ľudí vo veku od 15 do
25 rokov v mestách Košice, Poprad, Trnava, Ružomberok,
Považská Bystrica a Banská Bystrica. Program bol zostavený z
hudby, tanca, divadla a videa, vďaka ktorým sa poukázalo na
dôležité hodnoty v spoločnosti, ktoré sú mladými časo
prehliadané.Názorným príkladom sa tiež dal dôraz na to, že v
každom mladom človeku je obrovský potenciál k tomu, aby
niečo vo svojom okolí zmenil, a docielilo sa tak, že mladí v
rôznych mestách sa začali aktívnejšie podieľať na živote svojej
komunity. Do dobrovoľníckej činnosti v spomínaných mestách
sa zapojilo viac mladých ľudí.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

REVIA-Malokarpatská
komunitná nadácia

PHO-Park hrania
a oddychu

Modra

8 650 €

Západ

životné
prostredie

Obec Uhorské

Zóny hier a
oddychu

Uhorské

4 000 €

Stred

životné
prostredie

Hory Kysúc

Umelá
horolezecká
stena v športovej
hale

Mesto Banská Bystrica

Prvé
cyklostanovisko v
Banskej Bystrici

Čadca

Banská
Bystrica

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP

9 836 €

3 000 €

Stred

Stred

Záverečná správa
Dobrovoľníci vrámci projektu srevitalizovali v Modre priestor,
ktorý slúžil ako ihrisko, ale bol už nevyhovujúci. Bol vysadený
nový živý plot, ktorý oddeľuje ihrisko od komunikácie, a
prispieva k bezpečnosti. Tiež boli osadené nové preliezky, z
ktorých majú radosť deti aj mládež. Všetkých potešili nové
smetné koše, ktoré nahradili staré, 30 ročné. Dobrovoľníci tiež
osadili novú informačnú tabuľu, ktorá obsahuje pravidlá
správania sa v parku. Na tomto oddychovom mieste bolo
zorganizovaných niekoľko podujatí, napríklad Deň zeme, a
Olympiáda PHO, kam prišlo vyše 150 ľudí.
Cieľom projektu, ktorý bol úspešne naplnený, bolo
vybudovanie dvoch oddychových zón v obci, s detskými
ihriskami a altánkom, a úprava jeho okolia, vybudovanie
ohniska, dreveného mostíka cez potok, premosťujúceho cestu
a oddychovú zónu. Do projektu sa zapojilo dostatočné
množstvo dobrovoľníkov, bolo podporené zmysluplné
trávenie voľného času detí aj ostatných cieľových skupín,
vytvoril sa priestor pre stretnutia detí a rodičov, čo podporuje
súdržnosť v komunite.

šport

Združenie postavilo v Čadci ďalšie športovisko pre ľudí
kysuckého regiónu. Novú lezeckú stenu využíva viacero klubov
a škôl, a bude slúžiť aj na preteky a kurzy. Stena je otvorená aj
pre verejnosť, ktorá ju môže využívať pod dohľadom školených
inštruktorov.

životné
prostredie

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo rozvíjať cyklodopravu v
meste. Preto v rámci projektu vyhlásilo súťaž na
nadizajnovanie prvého cyklostanoviska v Banskej Bystrici.
Obyvatelia mesta mohli následne hlasovať za najlepší
z návrhov. Vypracovala sa projektová dokumentácia
stanoviska, podľa vzoru ktorého bude možné budovať
cyklostanoviská aj na ďalšom území mesta.
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Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

OZ Vlna Chorvátsky Grob

Detské ihrisko na
Čiernej Vode

Chorvátsky
Grob

10 000 €

Západ

šport

Mesto Šahy

Nádvorie
mestského úradu
ožíva...

Šahy

6 269 €

Západ

kultúra

Občianska cykloiniciatíva
Banská Bystrica (OCIBB)

Nemotorová
doprava, jej
význam pre
mesto a jeho
obyvateľov.

Banská
Bystrica

10 000 €

Stred

životné
prostredie

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
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Záverečná správa
OZ sa vrámci projektu podarilo premeniť časť zaburineného
poľa na oddychovú zónu s detským ihriskom v Chorvátskom
Grobe, časti Čierna voda. Takto vytvorený priestor poskytuje
zmysluplné trávenie voľného času deťom, a umožní
stretávanie a spoznávanie sa komunity, detí aj dospelých, ktorí
žijú v lokalite Čiernej vody.
Mesto Šahy vrámci projektu zrealizovalo súbor štyroch aktivít.
Prvá bola estetizáciou nádvoria miestneho úradu, ktoré bolo
sprístupnené občanom ako priestor pre realizáciu kultúrno spoločenských podujatí. Druhou aktivitou bol workshop pre
žiakov vyšších ročníkov ZŠ, o kultúrnych pamiatkach regiónu,
kde odzneli prezentácie, ktoré pripravili žiaci ZŠ v spolupráci s
riaditeľom miestneho múzea a dobrovoľníkmi z OZ Kruh
priateľov Hontianskeho múzea a Galérie. Treťou aktivitou bola
cyklotúra s cieľom spoznávať kultúrne pamiatky regiónu.
Poslednou aktivitou bola "Prvá filmová letná noc na nádvorí" s
kultúrnym programom a premietaním filmov. Projekt výrazne
podnietil dobrovoľnícku činnosť v rámci mesta a reakcie
obyvateľov na dianie v meste.
Cykloiniciatíva vrámci projektu zrealizovala niekoľko fáz, ktoré
spoločne poukazujú na užitočnosť nemotorovej dopravy.
Prvou bol Cyklofest, zložený z niekoľkých aktivít pre rôzne
vekové skupiny, a ktorých sa zúčastnilo viac ako 1000
účastníkov. Druhou fázou bola tvorba projektovej štúdie na
dopravné ihrisko, čo sa podarilo, a v spolupráci s mestom
Banská Bystrica bol oslovaný Dopravný podnik, ktorý prisľúbil
poskytnúť pozemok na vybudovanie dopravného ihriska.
Počas mesiaca máj bola zorganizovaná súťaž "Do práce na
bicykli", kde súťažiaci počas jedného mesiaca monitorovali
najazdené kilometre a počet jázd do práce a z práce.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Obec Jakubany

Železiareň v
Jakubanoch (1760
- 1870 )

Jakubany

3 200 €

Východ

kultúra

Základná škola s
materskou školou,
Plavnica

Estetizácia okolia
školského areálu

Plavnica

6 811 €

Východ

životné
prostredie

Hasičský zbor Priekopa

Rekonštrukcia
historického
exponátu
hasičského auta
Praga RN

Martin

8 100 €

Stred

kultúra

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
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Záverečná správa
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu vysokej drevouhoľnej
pece, ktorá by mala po zrekonštruovaní niesť štatút najstaršej
zrekonštruovanej vysokej pece na území Slovenska. Je to
jediná doteraz zachovaná dominujúca stavba v celom areáli
niekdajších hámrov. Popri rekonštrukcii pece bolo vránci tohto
projektu vytvorené miesto určené pre oddych, relax a
čerpanie síl z okolitej prírody, spojeného s oboznámením sa s
historickou stavbou. Už počas rekonštrukcie bol zaznamenaný
nárast návštevníkov nie len domácich, ale aj z okolitých dedín
a miest. Prínosom pre obec je aj zaznačenie cyklistického
chodníka, kde je pec vyznačená ako bod, pri ktorom sa dá
zastaviť.
V projekte išlo o zmenu okolia vstupu do budovy základnej
školy po oboch stranách vkusnou výzdobou, živou zeleňou,
stromami, kríkmi, skalkami, ktorou sa malo spríjemniť okolie
nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Všetky práce, ktoré boli
spojené z úpravou okolia a výadbou zelene realizovali učitelia
technických predmetov, kurič a žiaci vyššieho stupňa ZŠ, pod
vedením skúseného záhradníka. Občania obce často využívajú
lavičky pred budovou školy a pred pomníkom. Dôchodcovia sa
rozhodli obnoviť pamätnú tabuľu na pomníku, s menami tých
ktorí padli v II. svetovej vojne.
Cieľom projektu bolo zrekonštruovať historický hasičský
automobil Praga RN, ktoré je súčasťou budovaného
hasičského múzea. Pôvodne bola plánovaná rekonštrukcia len
nevyhnutných častí, až následne bolo zistené, že treba urobiť
kompletnú generálnu opravu. Podarilo sa získať väčšinu
náhradných dielov, a urobiť výmenu poškodených častí.
Slávnostné odovzdanie auta sa uskutočnilo na najväčšej akcii
ktorú združenie organizuje, na Hasičských dňoch 2013 celoslovenskom stretnutí dobrovoľných hasičov v Martine.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Základná škola Široké

Spoločne
vstúpme do tajov
„Širokého envirosveta“

Široké

10 000 €

Východ

vzdelávanie

ZŠ Bernolákovo

„Mozog
potrebuje kyslík –
pod stromami
nám to myslí.“

Bernolákov
o

8 750 €

Západ

vzdelávanie

Domka Košice

PRINESME ZELEŇ
NA SÍDLISKO

Košice

7 659 €

Východ

životné
prostredie

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
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Záverečná správa
Základná škola v Širokom realizovala prijekt s názvom
"Spoločne vsútpme do tajov enviro sveta", v ktorom
uskutočnila mnohé aktivity ako vybudovanie externej
viacúčelovej učebne, jazierka, ako aj revitalizácia drevín,
uskutočnenie enviroprogramu, výchovno.vzdelávacích
podujatí pre deti, mládež a verejnosť, zabezpečené lekárom,
záhradníkom a tímom učiteľov školy. Zároveň sa realizoval
program " Príroda očami mladého výtvarníka", pohybové,
športové i relaxačné činnosti. Prostredníctvom tohto projektu
boli žiaci formovaní k environmentálnej výchove, k citlivému
vzťahu k prírode, ľuďom, výsledkom ľudskej práce a k aktívnej
starostlivosti o životné prostredie vlastnou prácou.
Projekt je dielom pani učiteľky Emílie Steinhübelovej. Ide o
altánok, ktorý bude deťom zo základnej školy v Bernolákove,
slúžiť ako exteriérová učebňa. Hlavnou časťou je drevený
altánok, ale nechýba ani záhradný krb, pestrofarebná skalka a
náučný chodník. Donedávna obyčajný školský areál sa
premenil na podnetný oddychovo- učebný priestor. Altánok
nebude slúžiť len ako učebňa v prírode pre vyučovanie
prírodovedných predmetov, ale aj pre témy ako je svet práce,
techniky, a tiež pre voľnočasové aktivity žiakov.
V spolupráci v miestnou komunitou dobrovoľníkmi a
partnerskou organizáciou, aktivisti z Domky upravili pôvodnú
zanedbanú plochu na sídlisku, osadili zavlažovací systém,
vysadili trávnik, a tak vytvorili oddychovú zelenú zónu. To
všetko prispelo k zlepšeniu estetiky i životného prostredia na
sídlisku. Zároveň vznikla nová plocha na vyúživanie. Spoločná
práca podporila spoluprácu medzi jednotlivými zložkami
miestnej komunity, ktorá momentálne pracuje na udržiavaní
novej oddychovej zóny.

Predkladateľ

Materiálovotechnologická
fakulta STU so sídlom V
Trnave

Park v Meste

Občianske združenie
Vnútroblok Slávia

Projekt

Bývalá Botanická
záhrada v Trnave
SSPoločne pre
verejnosť

Deň stromov v
meste

Zelený
oddychový areál
Vnútroblok Slávia

Mesto

Trnava

Bardejov

Bratislava Staré mesto

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP

Podporená
suma

6 553 €

4 680 €

6 438 €

Región

Západ

Východ

Západ

Kategória

Záverečná správa

životné
prostredie

Projekt rekonštrukcie bývalej botanickej záhrady v Trnave
prebiehal vo viacerých fázach. Hlavnou fázou a cieľom bola
sanácia jamy so zvyškami stavebného odpadu, ktorý bol
vyvezený na skládku odpadov. Po úprave terénu boli do pôdu
osadené šlapáky, ktoré vytvorili chodníky. Boli dovezené
stromy, ktoré sa podarilo úspešne vysadiť, v rámci záhrady
bola zrekonštruovaná náučná trasa, a boli osadené vitríny s
novými plagátmi. Tiež boli vytvorené tabuľky k jednotlivým
drevinám. Projekt počas riešenia podporovalo mnoho
dobrovoľníkov, a otvorenie záhrady malo veľmi pozitívny ohlas
u návštevníkov.

životné
prostredie

Občianskemu združeniu sa podarilo realizovať projekt, vrámci
ktorého sa naplnili dva ciele. Jedným bolo vysadenie množstva
stromčekov na sídliskách v Bardejove, na ktorých čím viac
zelene ustupuje novým parkoviskám, budovám a betónovým
plochám. Zároveň za podarilo zapojiť do tejto aktivity deti zo
základných škôl, ktoré si prakticky vyskúšali sadenie stromov,
a naučili sa, prečo sú stromy dôležitou súčasťou nášho života
a životného prostredia.

životné
prostredie

Vďaka susedom z vnútrobloku na Šancovej ulici, mohla byť
vytvorená oddychová zóna slúžiaca nie len obyvateľom
vnútrobloku, ale aj širokej verejnosti. Plocha bola zbavená
betónu, a bola tu vysadená zeleň. Na koniec bolo vytvorené a
zmontované detské ihrisko, a tiež lavičky pre oddych. Susedia
z bloku vďaka projektu vytvorili komunitu, vrámci ktorej sa
dohodli na údržbe oddychového areálu, vrátane polievania
zelene. Aktivita dokonca motivovala obyvateľov iného
vnútrobloku v mestskej časti k podobnej aktivite.
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Predkladateľ

Truc sphérique

Projekt

S3 - GALÉRIA Z
LODNÝCH
KONTAJNEROV

Komunitné centrum

...sa bavíme
spoločne!!!

Klub Previs

Rozšírenie a
vylepšenie
lezeckej steny vo
volejbalovej hale
ZŠ Eötvösa v
Komárne

Mesto

Žilina

Nitra

Komárno

Programová správa Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP

Podporená
suma

10 000 €

8 420 €

9 526 €

Región

Stred

Západ

Západ

Kategória

Záverečná správa

kultúra

Projekt podporený vrámci programu je len časťou veľkého
projektu, ktorý sa realizuje na Stanici Žilina - Záriečie. Z 7
kusov vyradených lodných kontajnerov tu bude vybudovaná
ďalšia časť kultúrneho uzla, a to budova S3, ktorá bude slúžiť
ako galéria výtvarného umenia. Kým bude projekt úplne
dokončený, jednotlivé kontajnery slúžia na rôzne čiastkové
účely, napríklad na koncerty, alebo ako športový priestor pre
verejnosť.

kultúra

Komunitné centrum vrámci podporeného projektu
usporiadalo sériu kultúrnych podujatí v priestoroch
Komunitného centra, ktorými sa snažilo prilákať verejnosť k
dobrovoľníckej práci v meste Nitra. Spusteniu kultúrnych
podujatí predchádzali aktivity mobilizácie dobrovoľníkov
formou dotazníkového prieskumu a tréningového modulu pre
identifikovaných dobrovoľníkov. Nasledovali akcie ako
Hokaido hody (tvorenie nielen jedla z tekvíc Hokaido),
Bábkové mecheche, Mandalmánia (všetko o mandalách),
Vianočný jam (vianočná akcia v spolupráci s organizáciou
pracujúcou s mentálne a telesne postihnutými ľuďmi), a veľa
ďalších.

šport

Projekt sa počas svojej realizácie stretával s mnohými
problémami, nakoniec však bol úspešne realizovaný. K
existujúcej lezeckej stene pribúda nová časť, ktorá by mala
uspokojiť potreby aktívnych lezcov, ale aj skupín detí zo škôl,
skautov a širokej verejnosti.

strana 19

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Rodinné centrum RÁČIK,
občianske združenie

Krasňanský
ZELOVOC

Bratislava Rača

8 070 €

Západ

životné
prostredie

Základná škola P. O.
Hviezdoslava Snina

Fajnballom proti
obezite

Snina

8 849 €

Východ

šport

ZŠ s MŠ sv. Kríža
Kežmarok

Multifunkčné
športové ihrisko

Kežmarok

9 526 €

Východ

šport
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Záverečná správa
Rodinnému centru Ráčik sa podarilo naplniť cieľ projektu vybudovanie spoločnej záhradky pre 27 rodín so zdieľaným
zdrojom zavlažovania, v pešej vzdialenosti od bytovky. Projekt
hneď na začiatku získal dosť záujemcov, ktorí privítali možnosť
spoločného lokálneho pestovania zeleniny. Vytvorením
záhradky došlo k zveľadeniu zanedbanej plochy areálu
zdravotného strediska, k vytlačeniu bezdomovcov spod jeho
okien, a využitiu pozemku na dobrú vec. Dobrovoľníci ktorí
pracovali na vytvorení záhradky sa pričinili tiež o vyčistenie
celého areálu zdravotného strediska, a opravili tiež plot a
brány.
Na základnej škole bolo vrámci projektu zriadené prvé ihrisko
pre fajnball na svete. Účelu poslúžila nevyužívaná miestnosť
na škole, ktorú dobrovoľníci z radov zamestnancov školy a
rodičov žiakov vo svojom voľnom čase prestavali na
interiérové ihrisko. Plocha má tvar štvorca, s hladkými
stenami, stropom a dlážkou, ktorú vypĺňajú žinenky, a na ich
povrchu je kožená plachta s vyznačenou trojuholníkovou
hracou plochou pre každého hráča. Bránky majú dotykové
senzory. V jednej obvodovej stene je vložené sklo pre
rozhodcov. Vo februári bolo ihrisko slávnostne otvorené. V
dopoludňajších hodinách ho využívajú žiaci vrámci hodín
telesnej výchovy, poobede hrávajú fajnball vrámci
voľnočasových aktivít aj deti a dospelí z regiónu.
V areáli ZŠ a MŠ Kríža v Kežmarku bola zrealizovaná výstavba
multifunkčného ihriska. V areáli bola upravená plocha na
ktorej ihrisko malo stáť, splanírovaná, vyrovnaná a
vybetónovaná, a následne bola realizovaná výstavba ihriska.
Ihrisko bude slúžiť žiakom materskej a základnej školy.

Predkladateľ

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava mamateyova

Projekt

Stage vs.
komerčná kultúra

Mesto

Bratislava Petržalka

Podporená
suma

6 300 €

Región

Západ

Kategória

Záverečná správa

kultúra

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie technickej kvality
multižánrových večerov Stage, organizovaných združením
Domka. Počas podujatí sa vytvorila príjemná atmosféra
použitím svetiel, a impresívny hudobný zážitok vďaka
kvalitnému ozvučeniu. Rozkladanie techniky, pódiové efekty a
iné aktivity súvisiace s projektom, si vyžadovali participáciu
veľkého počtu dobrovoľníkov, čo bolo tiež cieľom projektu. Z
prostriedkov boli tiež uhradené tričká s logom projektu, ktoré
prispeli k propagácii v komunite aj mimo nej.

OZ Priatelia zvierat

Koniec túlavým
zvieratám v
uliciach

Prešov

10 000 €

Východ

životné
prostredie

Obec Kuchyňa

Športovno náučný chodník
Kuchyňa

Kuchyňa

9 485 €

Západ

šport
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OZ Priatelia zvierat vďaka podpore projektu zrekonštruovalo
budovu, ktorá bude slúžiť ako útulok pre opustené zvieratá, a
na činnosti a realizáciu mladých ľudí. Miestnosť pre zvieratá
dostala novú omietku, strop, má podlahové kúrenie, nové
plastové okná a dvere, rozvody, hygienickú dlažbu, a sú tam aj
nové klietky. Táto miestnosť je pripravená a schopná
prevádzky. Ďalšie miestnosti sú v stave rekonštrukcie. OZ
popri útulku rozbieha aj kastračný program, a čaká ich aj
realizácia miniparku.
Myšlienkou projektu náučného chodníka v obci Kuchyňa bolo
poskytnutie miesta na pohyb, rekreáciu, oddych a športové
vyžitie netradičnou formou s možnosťou rozšíriť svoje
vedomosti, a vytvoriť miesto, kde sa počas prechádzky dá
doslova vstúpiť do rozprávky. Možnosť obísť priehradu
dookola suchou nohou so zabezpečením výhľadu na
priehradu takmer z každého miesta, by malo zatraktívniť danú
oblasť a pritiahnuť návštevníkov takmer z celého
Bratislavského kraja. Chodník obohatený o náučné tabule
vzbudzuje pozitívny ohlas u návštevníkov.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Podporená
suma

Región

Kategória

Občianske združenie
BAKOMI

Malí chránia
kúsok. Keď
vyrastú, ochránia
kus. (aktívna a
integrovaná
environmentálna
výchova pre
prvákov)

Banská
Štiavnica

4 480 €

Stred

vzdelávanie

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Sabinov

S.O.S. Sabinovská
obnova strediska

Sabinov

9 380 €

Východ

šport

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Atraktívne
multifunkčné
ihrisko

Snina

9 055 €

Východ

šport
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Záverečná správa
Projekt pomohol naučiť deti zo školy BAKOMI pracovať s
odpadom a naučiť sa o jeho spracovávaní a využití. Deti
spoločne čistili okolie školy a niektoré miesta v Banskej
Štiavnici, odpad triedili a ďalej recyklovali. Okrem toho vo
vybraných lokalitách komunikovali, kto sa o miesto stará, a
ako sa v nej treba správať. V priestore ochraňovanej lokality si
založili záhradky o ktoré sa starajú. Pozorovali prírodu a
skúmali jej správanie, a pravidelne pracovali s témou odpadov
nielen v škole, ale aj na exkurziách, ktoré súviseli s témou. O
úspechu projektu svedčí najmä zvýšený záujem detí o prírodu,
ale aj pozitívny ohlas rodičov.
Projekt si dal za cieľ úpravu a obnovu strediska slúžiaceho
Združeniu saleziánskej mládeže. Na realizácii sa podieľalo cca
40 dobrovoľníkov, ktorí pracovali na rôznych fázach. Bola
kompletne obnovená fasáda budovy, podhľady, a náter okolo
okien, a tiež vymenené vchodové dvere. Chodníky okolo
budovy boli vyriešené zámkovou dlažbou, a vytvorené ihriská trávnaté, a detské pre mladé rodiny s deťmi. Namiesto
osvvetlenia trávnatého ihriska bolo doplnené osvetlenie
asfaltového ihriska, a vovnútri budovy zas bolo skvalitnené
ozvučenie spoločenskej miestnosti. Ukončenie projektu bolo
spojené so slávnostným otvorením zrekonštruovaného
strediska.
Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality a bezpečnosti 15
rokov starého multifunkčného ihriska v Snine. Dobrovoľníci
postupne zrealizovali rekonštrukčné práce od výmeny
poškodeného oplotenia, cez nahradenie zdevastovanej hracej
plochy novým asfaltom, až po vytvorenie čiarovania. Mladí
umelci maľbami vyzdobili steny vstupného objektu.
Vyvrcholením celej série aktivít bol hokejbalový a hokejový
zápas ženatých proti slobodným chlapom, ktorý už má dlhšiu
tradíciu, ale prvý krát sa uskutočnil na novom ihrisku.

Predkladateľ

Projekt

Preles

Ekocentrum
Lesopark v Žiline

Poznaj a chráň

S odpadom spolu
a efektívne

Mesto

Žilina

Zákamenné
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Podporená
suma

10 000 €

4 400 €

Región

Kategória

Stred

vzdelávanie

Stred

vzdelávanie
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Záverečná správa
V rámci projektu bolo vytvorené vzdelávacie ekocentrum,
ktoré má priniesť prostredníctvom aktivít pre školy aj
verejnosť nový pohľad na ekológiu, združovať ľudí a
podnecovať diskusie. Bola zrenovovaná budova, v ktorej bola
vytvorená kuchynka a seminárna miestnosť. Cieľ zapojenia
verejnosti do aktivít bol splnený, nakoľko na verejné akcie
chodí veľa ľudí, vytvára sa komunita, a ľudia čulo komunikujú.
V centre sa zrealizovali workshopy s rôznou tematikou odpady, separácia, recyklácia, les, voda a pod. Okrem toho sú
priestory využívané aj inými organizáciami na vzdelávacie
semináre.
Projekt "S odpadom spolu a efektívne" bol realizovaný ako
prvý svojho druhu v obci Zákamenné. Cieľom bolo poukázať
na problém degradácie ekosystémov vplyvom ľudskej činnosti
a upriamiť pozornosť na alternatívne využitie odpadu.
Účastníkov zaujali tvorivé dielne, kde sa stretlo viacero
generácii. Starší obyvatelia obce spomínali na minulé časy
počas výstav. Diskusie vzbudilo najmä množstvo
zaznamenaných nelegálnych skládok a ich zverejnené
fotografie. Splneným cieľom je tiež možnosť šíriť osvetu a
nadviazať spoluprácu s miestnou samosprávou a základnou
školou. Jedným z výstupov projektu sú brožúry s informáciami
o projekte a jeho zrealizovaných aktivirách s popisom a
aktivitami. Vďaka projektu sa v obci problému nelegálnych
skládok venuje adekvátna pozornosť.

Predkladateľ

Projekt

Mesto

Harlekýn

Za horami,
zadolami

Nižná

Obec Nezbudská Lúčka

Detské Ihrisko

Nezbudská
Lúčka

Občianske združenie
Vlkolínec

Rok UNESCO vo
Vlkolínci

Vlkolinec
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Podporená
suma

3 464 €

10 000 €

6 668 €

Región

Kategória

Stred

kultúra

Stred

šport

Stred

kultúra
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Záverečná správa
Podstatou projektu bola príprava nového tanečno hudobného programu "Za horami za dolami" , ktorý bol
predstavený ľuďom, ktorí majú radi kultúru, ale z rôznych
dôvodov je im nedostupná. Umožnil deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia zažiť pekné chvíle pri
zmysluplnom trávení voľného času. Zároveň išlo o
zdokonalenie tanečnej techniky a zvýšenie tanečnej úrovne
tanečníkov skupiny Harlekýn. Nový program bol predstavený
na tanečnej prehliadke, ktorej sa zúčastnilo vyše 130
účinkujúcich a takmer 500 divákov. V mesiacoch október až
máj tanečná skupina uskutočnila vyše 20 vystúpení doma aj v
zahraničí a získal aj viaceré ocenenia.
Projekt sa týkal výstavby detského ihriska v obci Nezbudská
lúčka, nakoľko pôvodné bolo už v nevyhovujúcom stave. Pred
samotnou realizáciou bola zo strany dobrovoľníkov vykonaná
brigáda, na ktorej zdemontovali články starého ihriska, a
urobili terénne úpravy vrátane oplotenia areálu. Následne sa
osadili prvky nového detského ihriska. Nové detské ihrosko by
malo byť predovšetkým bezpečnejšie, a slúžiť všetkým deťom
obce, ako aj okolia.
Finančné prostriedky poskytnuté tomuto projektu boli použité
na uskutočnenie niekoľkých aktivít, ktorých cieľom bolo
získanie nových zručností u mladých umelcov, prezentácia
slovenského umenia, histórie a tradícii návštevníkom,
vybudovanie novej expozície a priblíženie bačovstva a
ovčiarstva vo Vlkolínci širokej návštevníckej verejnosti. Okrem
denných akcii bola postavená expozícia "Koliba salaša", ktorá
je replikou pôvodnej koliby salaša, ktorá bola v minulosti
postavená na vrchu Vtáčnik a kde tradične pracovali
obyvatelia Vlkolínca ako honelníci, valasi či bačovia.

Predkladateľ

Detský klub zdravotne
postihnutých detí a
mládeže v Košiciach

Športový klub FTVŠ UK
Lafranconi, sekcia
plaveckých športov

Projekt

Prírodná záhrada
- miesto pokoja,
harmónie a krásy
v našej mestskej
časti

PLÁVEME,
SVIETIME (A
KÚRIME) s SPP

Mesto

Košice

Bratislava
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Podporená
suma

6 666 €

6 666 €

Región

Východ

Západ

Kategória

Záverečná správa

vzdelávanie

Prvou projektovou aktivitou bolo zorganizovanie
vzdelávacieho seminára s názvom "Ako si založiť vlastnú
prírodnú záhradu", ktorého účastníkmi boli klienti zariadenia.
Vrámci seminára sa tiež zmapoval pozemok okolo zariadenia,
a robili sa návrhy pre vytvorenie prírodnej záhrady na tomto
pozemku. Druhou aktivitou projektu bola príprava na
praktickú realizáciu činností v záhrade - zabezpečenie
materiálu, vykopanie jamy pre jazierko, ktoré účastníci kurzu
pod vedením lektorov zo Sosny aj zrealizovali. Zároveň s
týmito dvomi aktivitami prebiehali spoločné práce na
pozemku. Zároveň tiež prebiehali vzdelávacie aktivity s
lektormi OZ Sosna, a spoločné aktivity - slávnosti v súlade s
ročným obdobím.

šport

Cieľom projektu bolo udržať v chode plaváreň Lafranconi, aby
naďalej slúžila na výučbu študentov FTVŠ, pre vedecké účely a
pre možnosť športu a upevňovania zdravia verejnosti. Toto
bolo splnené sfunkčnením technológie cirkulácie vody, a
zrekonštruovaním osvetlenia priestorov bazéna. Firma
vykonala modernizáciu hygienického zabezpečenia bazénovej
vody. Nakoľko technologická rekonštrukcia finančne vyčerpala
zdroje získané z programu, vyzeralo to, že nebude
zrealizovaná oprava osvetlenia. To však nakoniec podporila
sama FTVŠ, ktorá sama zrealizovala výmenu halogénových
svietidiel.
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