Zoznam podporených projektov z výzvy č. 8270/2021/OSMRR
P.č.

Názov prijímateľa

Účel projektu
Účelom projektu je podpora eko-komunitných aktivít realizovaných v Bioklimatickom parku Drienová zameraných na dopestovanie vlastnej
úrody špaldy a raže prírode blízkym spôsobom. Cieľom je tiež zvyšovanie povedomia a záujmu širokej verejnosti v Rajeckej doline o
starodávne zdravé obilniny, ich ekologické pestovanie, šetrné spracovanie a široké využitie. Výsledky projektu: Zvýšenie počtu aktívne
zapojených komunitných dobrovoľníkov z terajších 16 na 30 osôb na konci projektu; Organizácia 20 komunitných brigád v rámci pestovania,
zberu, spracovania úrody a s tým súvisiace ďalšie práce (čistenie pozemkov, areálu, chodníkov, potokov, vodozádrží....) v Bioklimatickom
parku Drienová pre zabezpečenie úrody špaldy (1 ha) a raže (0,2 ha) - (20 brigád – min. 20 účastníkov/1 brigáda); Výroba produktov a
distribúcia biobalíčkov (200 ks) a zdravých vankúšov pre deti a dospelých (500 ks) v rámci projektových aktivít; Organizácia „Špaldovej
slávnosti“ pre zapojených účastníkov (09/2021 – 60 osôb); Vypracovanie Programu trvalej regenerácie vodných zdrojov v Rajeckej doline (0911/2021); Leták o projekte (06/2021 – 1000ks); Brožúra s receptami zo špaldy a zdraých obilnín (10/2021 – 300 ks); Prezentácia produktov
zo špaldy a raže a zdravých vankúšov pre deti a dospelých v Infocentre BIOKLIMA (06-12/2021); Spolu 3 Dohody (DoVP - Koordinátor
odborných aktivít, 2 x DoPČ - Informační asistenti)
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Občianske združenie Ekoenergia

2

Účelom projektu je vytvoriť a posilniť environmentálne povedomie a zodpovednosť žiakov základných a stredných škôl v rámci Košického
kraja. Realizácia jednotlivých aktivít projektu prinesie bezprostredné pozitívne efekty na všetky vybrané špecifické cieľové skupiny projektu.
Výsledok realizácie projektu je zlepšenie a zvýšenie celkovej informovanosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti ekológie,
efektívneho nakladania s odpadom, separácie odpadu, obehovej ekonomiky a trvale udržateľného rozvoja. Zároveň bude podporený rozvoj
kreativity a kritického myslenia žiakov v súvislosti s návrhom a prípravou inovatívnych postupov a aktivít, ktoré prispejú k efektívnejšej
recyklácie odpadu, k podpore obehovej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja nielen v Košickom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska.
Žiaci stredných škôl zároveň predstavujú budúcich uchádzačov o zamestnanie a rozšírenie ich vedomostí a zručností v environmentálnej
oblasti im pomôže aj pri uplatnení na trhu práce. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžu títo žiaci navyše aplikovať aj na pracovisku.
Európske zoskupenie územnej
Ďalšou dôležitou cieľovou skupinou projektu sú učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa angažujú v problematike. Projekt prispeje k
spolupráce Via Carpatia s ručením
rozšíreniu a rozvoju ich vedomostí a zručností v tejto oblasti ako aj k zlepšeniu ich pedagogických schopností a práce so žiakmi pri výukovom
obmedzeným
procese, ktorý súvisí s environmentálnou problematikou. V konečnom dôsledku budú lepšie pristupovať k environmentálnemu vzdelávaciemu
procesu. Z realizácie projektu budú profitovať aj samotné základné a stredné školy, nakoľko realizované aktivity im pomôžu poskytovať
kvalitnejšie vzdelávanie v environmentálnej oblasti, ktoré spĺňa nároky, ktoré sa kladú na súčasne trendy návrhu vzdelávacieho procesu.
Súčasťou projektových aktivít je aj výzva pre žiakov, v rámci ktorej navrhnú aktivity pre zlepšenie ekologickej stránky fungovania školy. To
predstavuje ďalší významný benefit pre školy. Všetky tieto aktivity v konečnom dôsledku prispejú k lepšiemu „imidžu“ školy. Všetky
spomínané ciele sa dosiahnu vypracovaním kvalitných vzdelávacích materiálov a vzdelávacích kurzov a aktivitami na školách, návrhom a
vytvorením online hry, ktorá názorným, zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom pomôže vzdelávať žiakov a realizáciou súťaže, ktorá je
určená pre žiakov základných a stredných škôl, v rámci ktorej sami navrhnú ekologické opatrenia pre školu a jej okolie.

Dotácia v EUR

31 389,10

47 158,99

Bratislavské dobrovoľnícke
centrum

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre kraj množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia občanov a posilnenie
sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi ľuďmi a komunitou. Dobrovoľníctvo má priamy vplyv na formovanie ľudí a
ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť v ktorej žijú, podporuje aktívne občianstvo a je cenným doplnkom pôsobenia
školy a rodiny. Je to tiež prostriedok osobného rozvoja, sociálnej participácie a posilňuje občiansku spoločnosť. Zapojenie sa do
dobrovoľníctva jednoznačne vedie k scitlivovaniu človeka. Podpora dobrovoľníctva zviditeľňuje kraj, aj jeho jednotlivé mestá, pretože na
jednej strane dobrovoľníci pomáhajú svojim komunitám (a tým aj mestu) a na druhej strane vzniká príjemnejšie prostredie pre život
a posilňujú sa medziľudské a medzigeneračné vzťahy. Je to tiež inšpirácia pre obyvateľov zapojiť sa do diania okolo seba, byť aktívnejším
občanom a tráviť svoj čas aktívne. Mladým ľuďom, študentom a nezamestnaným poskytuje možnosť nájsť sa v živote, naučiť sa niečo nové,
získať nové zručnosti a zvýšiť tak svoju hodnotu na trhu práce. Seniorom dáva možnosť tráviť svoj čas aktívne, cítiť sa užitočne a nebyť
osamelým, získať nové zaujímavé kontakty a zručnosti. Pre strednú generáciu je dobrovoľníctvo skvelým prostriedkom na potrebnú
psychohygienu. Dôležitým výsledkom realizácie projektu je zvýšenie počtu ľudí zapojených do dobrovoľníctva a pomoc organizáciam, ktorí
dobrovoľníkov na svojich aktivitách potrebujú.

19 971,00
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Miestna akčná skupina 11 PLUS

Účelom projektu je rozvoj turizmu, turistického potenciálu a cestovného ruchu v území. Vytvorením priestoru pre tvorbu a posilňovanie
verejno-súkromných partnerstiev chceme moderným a hravým spôsobom rozvíjať ponuku destinačného manažmentu. V súčasnej ére
vzostupu digitálnych technológií je dôležitý aj prechod od pasívneho prístupu propagácie územia k aktívnemu a dať širokej verejnosti dôvod
na návštevu. Každá z obcí sa stane súčasťou moderného SMART riešenia, v rámci ktorého bude realizovaná: •Umiestnenie obcí Miestnej
akčnej skupiny 11 PLUS v digitálnej mape, prepojenej na mobilnú aplikáciu - zastrešujúcu celý región. •Exkluzívny originálny obsah –
dostupný digitálne. •Umiestnenie zaujímavých bodov (tzv. point of interrest - POI) na kľúčových miestach na území MAS. •Tvorba
originálneho obsahu a aktivitách a možnostiach na území MAS. •Vytvorenie tematických okruhov na území MAS – Najväčšie zaujímavosti
MAS, Sakrálne objekty MAS a tretí Najzaujímavejšie dreviny a príroda MAS. •Vytvorenie digitálnej ponuky na cyklopotulky regiónom –
malý a veľký okruh. •Zorganizovanie regionálneho cyklopodujatia – „Spoznaj svoj región na kolesách“ (letná a jesenná časť). •Digitalizované
informácie sprístupnené aj formu audio (využitie pre sluchovo postihnutých) •Vytvorenie digitálnej hry „Poznáš región v ktorom žiješ?“ pre
žiakov ZŠ Zorganizovanie hry na všetkých základných školách obcí MAS za účelom edukácie o regióne, v ktorom žijú zábavnou formou

24 660,00
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Náš Kláštor pod Znievom

Účelom projektu je rozvoj turistickej infraštruktúry pomocou nových inovatívnych prvkov turistickej infraštruktúry/QR náučných tabúľ s
prepojením na ActionBaund a zlepšiť tak prístup k turisticky atraktívnym miestam v okolí obce Kláštor pod Znievom.

27 527,79
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Občianske združenie Naše
Zálesíčko

V združení vnímame, že Zálesie a ani okolité obce nedisponujú aktívnym a inkluzívnym miestom tvoriacim hodnotové prostredie po vizuálnej
a obsahovej stránke. Centrum bude membránou uvoľňovania podstaty smerujúcej k človeku. Je pomôckou a kľúčom pre rýchlejšie napĺňanie
cieľa ako je zo Zálesia a mikroregiónu urobiť hodnotové miesto, kde sa dobre žije. Pre napĺňanie našich nápadov a projektov prospešne
stimulujúce um, estetiku, kultúru, antropológiu a prírodu, pociťujeme potrebu vybudovania mobilnej kultúrnej bunky Kultúrno ekologického
centra Metamorfóza. Prínosom celého projektu je vybudovanie mobilného zázemia pre kvalitné aktivity chýbajúceho v rýchlo rozvíjajúcej sa
obci bez potrebnej infraštruktúry ako je škola, priestoru pre stretávanie sa komunít. Sprístupnenie kultúry ako každodennej potreby. Možnosť
iným spôsobom podať informáciu, ktorá bude zakorenená na základe príbehu a vzbudí zvedavosť. Organizovanie neformálnych stretnutí na
podporu spoločenského života v obci, čím si obyvateľ vytvára vzťah k miestu kde žije a miesto sa stáva hodnotným a inšpiratívnym.
Oživovanie verejného priestoru s programovým rámcom. Nečakaným umiestnením v netradičnej lokalite, centrum pozve každého a nie len
persónu idúcu za cieľom poznania, čím sa otvára väčšie portfólio zúčastnených. Vzbudzovanie altruizmu v obci a regióne. Sprístupnenie
odborných debát všetkým bez rozdielu. Kotvenie kultúry, vzdelávania a plnohodnotného sociálneho života v malom satelite a tým
eliminovanie turistiky za zážitkom do iného mesta. Cieľom projektu je aj zachovanie a obnova miestnej kolektívnej pamäte a dedičstva. Ľahší
prístup k náročným témam a ich podanie prirodzenou formou. Centrum bude prístaviskom vo vzťahu medzi človek a prírodou, medzi
nepoznaným a poznaným a medzi obcou a regiónom. Výsledkom bude kúpa 4ks buniek KEC Metamorfóza, ktoré budú aplikované v
priestore ako netradičný, inovatívny prvok pre mäkké aktivity. V tomto programovom období projektu plánujeme uskutočniť 12 podujatí
s plénom divákov v rozmedzí od 30 – 6000. V budúcom období bude programová náplň (mäkké aktivity) pri realizácii ročného balíka - 1x
mesačne umelecká prehliadka, 1x mesačné fundovaná, panelová diskusia, 1x kino, 1x Vianočné trhy, 2x lokálne trhy, 2x letná škola a
neobmedzené množstvo nezávislých komunitných podujatí. Cieľové skupiny: Cieľom je pokryť všetky skupiny a vyskladať program tak, aby
bavil a prinášal zážitok, radosť každému a to bez rozdielu pohlavia, veku, sociálnych pomerov. Všetky naše aktivity sú zamerané pre všetkých
a v tomto duchu nás to baví.

49 893,30
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Kolpingovo dielo na Slovensku

8

Banský Región - Terra Montanae

3

Vytvorenie účelnej a všeobecno-prospešnej oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v obci Štiavnické Bane
Zjednotenie používaného systému značenia s normalizovaným značením, ktoré používa Klub Slovenských Turistov. Sprehľadnenie značenia,
pre návštevníkov náučného chodníka Barborská cesta. Oživenie a rozvoj cestovného ruchu - Náučný chodník Barborská cesta, ako integrujúci
produkt cestovného ruchu v BBSK. Priestor pre rozvoj podnikateľského sektoru a vytvárania nových pracovných miest v regióne. Zvýšenie
povedomia o význame a histórii banskej činnosti v regióne.

49 892,89
23 346,45

Centrum včasnej intervencie
Košice, n. o.

V košickom kraji žije 10 365 detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami vo veku 3 – 14 rokov. Z nich viac ako polovica sa
vzdeláva v špeciálnych materských a základných školách. Tu získavajú úroveň vzdelania, ktorá nepostačuje na to, aby vedeli kontinuálne
pokračovať v štúdiu na bežnej strednej škole a získať zručnosti, vďaka ktorým by sa vedeli uplatniť na trhu práce. Na to, aby bolo možné tieto
deti zaradiť do bežného vzdelávacieho systému a zvýšiť tak ich šance na zapojenie do väčšinovej spoločnosti, je potrebná pomoc a podpora,
tiež včasná diagnostika vývinových porúch, obmedzení, ako aj cielená terapeutická činnosť. Tejto misii sa v Košiciach a okolí venujeme už
viac ako 10 rokov. Keďže sme pri intervenciách vnímali, že niektoré deti sa k nám dostávajú v neskoršom veku, kedy je možnosť zvrátenia,
resp. úpravy mnohých porúch menšia, otvorili sme v roku 2016 Centrum včasnej intervencie Košice, n. o, ktoré sa zameriava na vyhľadávanie
a liečbu porúch v rannom detstve. Venuje sa vekovej kategórii od 0 do 7. rokov. Zosieťovali sme veľké množstvo odborníkov z oblasti
pediatrie, logopédie, špeciálnej pedagogiky, psychológie, psychiatrie, liečebnej pedagogiky, neurológie, fyzioterapie. Títo nám pomáhajú v
podpore detí a rodičov. Popri odbornej starostlivosti sa začala vytvárať podporná komunita detí a rodičov, ktorá cez dôležitý faktor
svojpomoci dokáže byť pre klientov a ich rodiny veľmi nápomocná. Pri sprevádzaní detí v ranom detstve sme zistili, že dôležitým bodom v
integrácii a inklúzií detí so špeciálnymi vyýchovno – vzdelávacími potrebami je nástup do predškolského a školského zariadenia. Tam často
dochádzalo k totálnemu zlyhaniu. Skúmaním sme zistili, že dôvodom bola nedostatočná podpora a odbornosť z hľadiska potrieb našich detí.
Bežní pedagógovia nevedeli správaním, prístupom ani aktivitami vytvoriť pre odlišné deti pocit bezpečia, porozumieť ich inakosti v procese
adaptácie a väčšinou sa veľmi rýchlo vzdali. Z tohto dôvodu sme pred dvoma rokmi začali vytvárať projekt ALKA. Skratka ALKA znamená
Asistent LAskavý KAmarát. Tento koncept je založený na tom, že do nového prostredia (škôlky, školy) s dieťaťom príde aj asistent, ktorý
dieťa pozná, pracuje s ním už pred nástupom do inštitúcie. Pomôže dieťaťu s adaptáciou, takisto v konkrétnych situáciách pomáha učiteľom
porozumieť správaniu, potrebám a špecifikám dieťaťa. Zároveň naši odborníci edukujú zamestnancov škôlok a škôl a pripravia ich na všetky
možné eventuality. Tiež sú im k dispozícii počas procesu adaptácie. Zároveň sú podporou a zázemím pre rodičov v rámci adaptácie na nové
prostredie. Vďaka tomu, že sme prešli touto cestou, chceme v rámci nášho projektu prepojiť všetky tieto získané podporné siete odborníkov,
asistentov, rodičov, pedagógov, s ktorými sme v danom procese spolupracovali a ponúknuť komplexnú inkluzívnu podporu pre deti, ich
rodičov a vzdelávacie inštitúcie aj mimo našej klientely a vybudovaných sietí. Vďaka tomu bude môcť viac detí so špeciálnymi potrebami
absolvovať inkluzívne vzdelávanie v bežnom školskom prostredí, viac škôl a škôlok porozumie potrebám týchto detí a bude môcť vytvoriť
pre ne vhodné podmienky. Zároveň prepojením všetkých zložiek vytvoríme model funkčnej multidisciplinárnej spolupráce spolu s
metodickými materiálmi, ktoré budeme ponúkať ďalším škôlkam, školám a poradniam, čo môže pomôcť ďalším deťom, ktoré by inak nemali
šancu na takúto formu inkluzívneho vzdelávania. Na konci tohto procesu bude mladý človek, ktorý získa potrebnú kvalifikáciu a dostane
napriek zdravotnému obmedzeniu šancu pracovať a normálne žiť.

37 524,29

10

Mareena

Projekt sa zameriava na predchádzanie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva cez vytváranie priamych spojení a
podporných vzťahov s majoritnou spoločnosťou. V rámci projektu budeme pracovať s cieľovou skupinou zraniteľných cudzincov, primárne s
osobami, ktorým bol na Slovensku udelený azyl alebo doplnková ochrana (tzv. utečenci). Nakoľko sa tieto osoby nachádzajú vo veľmi ťažkej
životnej situácií, Mareena sa im snaží pomôcť formou pridelenia individuálnych dobrovoľníkov, ktorí sa s nimi na týždennej báze stretávajú a
pomáhajú im v rozličných oblastiach (výučba jazyka, doučovanie detí, pomoc so socio-kultúrnou orientáciou, pomoc s hľadaním práce a
podobne). Dobrovoľnícky program tak pomáha utečencom a iným zraniteľným migrantom lepšie sa integrovať do slovenskej spoločnosti,
zvýšiť si sebavedomie, zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, uplatniť sa na trhu práce alebo uspieť vo vzdelávaní. Zároveň im výrazne
uľahčí aj každodenný život a pomôže zblížiť sa s lokálnou komunitou, čo bude pôsobiť preventívne voči ich sociálnemu vylúčeniu. Takýmto
spôsobom vie program priamo pomôcť 50 osobám, z ktorého budú sekundárne benefitovať aj ostatní členovia ich rodín - odhadom 100 osôb,
spolu tak program zasiahne 150 ľudí. Vďaka príprave metodického materiálu a dopadovej štúdie však program môže v budúcnosti pomôcť
stovkám ďalších, vrátane lokalít, kde Mareena aktuálne nemá pôsobisko. Pre zapojených dobrovoľníkov bude mať projekt niekoľkonásobný
prínos - na jednej strane im umožní vzdelať sa v témach nútenej migrácie, integrácie a medzikultúrnej komunikácie, na druhej strane im dovolí
spoznať z prvej ruky situáciu utečencov na Slovensku a prehĺbi tak v nich citlivosť voči tejto téme, a zároveň im otvorí komunitu ľudí (ďalších
dobrovoľníkov), ktorí podobne zmýšľajú a kde je občianska aktivizácia a solidarita vítaná. Existujúci aj alumni dobrovoľníci naďalej fungujú
vo svojich komunitách ako ambasádori - šíritelia myšlienky solidarity voči utečencom a iným znevýhodneným osobám a majú tak v lokálnych
komunitách pozitívny multiplikačný efekt. Mareena na tento účel plánuje v roku 2021 získať a vytrénovať 30 dobrovoľníkov - 10 v Bratislave,
10 v Nitre a 10 v Košiciach. Dôvodom realizácie programu práve v týchto mestách je, že v nich (a v ich okolí) aktuálne žije najväčší podiel
utečencov. Lokálni koordinátori budú navyše pracovať s existujúcimi 60 zapojenými dobrovoľníkmi. Zároveň bude vytvorený aj alumni
program, ktorý by umožnil bývalým dobrovoľníkov, aby mali aj po skončení programu možnosť naďalej sa angažovať v tejto oblasti
(napríklad formou vzdelávaní, osvetou v ich komunitách, interaktívnymi aktivitami a živými knihami a podobne). V rámci trvania projektu by
bol vypracovaný model fungovanie alumni programu a zrealizovalo by sa prvé stretnutie (následne by sa stretávali minimálne 2x ročne).
Keďže integrácia je jav, ktorý sa deje lokálne, priamy dopad na znevýhodnených utečencov a migrantov a zapojených dobrovoľníkov sa
prejaví na priamom prínose pre lokálne komunity v mestách Bratislava, Nitra a Košice. Zlepšená sociálna integrácia utečencov a migrantov a
zvýšená občianska angažovanosť spôsobí zníženie negatívnych spoločenských prejavov, ako sú napätie, konflikty a radikalizácia, či iné
patologické javy vyplývajúce zo zanedbania starostlivosti o zraniteľné marginalizované skupiny. Projekt počíta aj s dopadovou štúdiou a
šírením metodických materiálov o dobrovoľníctve pre utečencov a migrantov do ďalších lokalít (8 samosprávnych krajov, 5 krajských miest,
10 verejných a mimovládnych organizácií),
ktoré by mali ponúknuť nielen presvedčivé argumenty pre aplikovanie tohto programu lokálne, ale aj nástroje, ako to urobiť. Prínos projektu
pre lokálne komunity by sa tak mohol násobne zväčšiť za hranicu 3 miest, ktorým program už aktuálne slúži. Okrem lokálnej úrovne by sme v
rámci projektu chceli zvýšiť aj celkové povedomie verejnosti o potrebe pomoci tejto cieľovej skupine v rámci propagácie dobrovoľníckeho
programu v širšej spoločnosti. Očakávaný dosah komunikačných aktivít projektu je 120 000 osôb.

35 344,41

11

Futuristiq

Prostredníctvom nových technológií (platforma pre digitálne zdravotníctvo CovidHelper) sa výrazne zvýši prístup k zdravotníckym službám a
informáciám pre pacientov trpiacich post-covidovým syndrómom.

44 451,00

12

ZDRUŽENIE HRADU
BYSTRICA

Cieľom je konzervácia Považského hradu, pričom konkrétnym cieľom je sanácia a konzervácia severnej a východnej steny bránovej veže.
Takisto touto formou realizácie podporíme spolu päť nezamestnaných osôb z regiónu, tým že sa zapoja do projektu. V neposlednom rade sa
podporí takto aj činnosť neziskovej organizácie a dobrovoľníkov, ktorí sa dlhodobo starajú o túto kultúrnu pamiatku.

12 993,75

13

Pro Kalondiensis

14

Občianske združenie VERBUM

15

Účelom a zároveň prínosom predkladaného projektu je predovšetkým oživenie urbánneho prostredia, plochy pre verejnosť. Mestská časť Ižop
Ižopská kultúrna spoločnosť IQUS získa krajšie prostredie pre bývanie a život, plochy pre pohybové aktivity. Vytvoria sa vhodné podmienky pre biotopy a druhy, dôjde k
Polgári Társulás
zlepšeniu biodiverzity, ekologickej konektivity, zníženiu negatívnych klimatických vplyvov. Prínosom je aj aktívne zapojenie miestnych
obyvateľov, podnikateľov, verejných orgánov, ale aj environmentálne prínosy ako zlepšená kvalita vody a pôdy.

9

Prínos: rekonštrukcia budovy vo vlastníctve OZ. Výsledok: opätovné sprístupnenie etnografockého múzea v budove, kde v rámci
každoročného programu organizovanie nespočetných kultúrno-spoločenských verejných podujatí.
Účelom projektu je vypracovanie správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, vrátane vlhkostného posudku a návrhu
sanácie, ktoré budú slúžiť ako nevyhnutné podklady k realizácii obnovy a reštaurovania Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nitre. Na
základe zistení bude zároveň pripravený informačný materiál určený pre širokú verejnosť za účelom propagácie historického a kultúrneho
významu kostola ako centra návršia Kalvárie.

21 845,79

16 469,00

40 169,00

Fehér Fűz – Salix Alba

Účel projektu úzko súvisý s miestom realizácie projektu - obcou Žihárec. Jeho poslaním je prinavrátiť pôvodný vzhľad prírode a krajine a v
aspekte funkčného využitia začleniť do ponuky činností umožňujúcich jeho ekologické a racionálne využiťie. Región Dolného Považia je a
po stáročia bolo úzko späté s riekou Váh. Rieka určovala reliéf krajiny, je jedinečným ekotopom pre flóru a faunu, poskytovala obživu pre
obyvateľstvo a mala významný vplyv na lokálnu klímu. Váh meandruje územím tisícky rokov. Na dolnom toku kde podložie rieky nie je
pevné vytvárala početné vedľajšie ramená ktoré sa neskôr oddelili od hlavného toku rieky a vytvorili mŕtve ramená. Tie boli prirodzenými
zásorbárňami vody v prírode a životným priestorom pre vtáctvo, ryby a rastlinstvo, zároveň slúžili aj ako zdroj obživy pre obyvateľstvo. V
sedemdesiatich rokoch 20. storočia v dôsledku zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby došlo v regióne k zničeniu viac ako 9O% týchto
jedinečných ekotopov. V obci Žihárec sa zachovali len kvôli tomu, že sa nachádzajú v intraviláne obce čiastočne obklopené zástavbou.
Názov projektu – Voda života vypovedá o tom, že je potrebné vodu do prírody vrátiť. Združenie Salix Alba – Biela Vŕba si kladie za cieľ
podporiť túto iniciatívu – spravuje a revitalizuje jedno z mŕtvych ramien Váhu priamo v obci Žihárec . Má snahu dať revitalizovanému územiu
poslanie o čo sa uchádza prostredníctvom predkladaného projektu. Združenie aktívne spolupracuje s miestnou základnou školou. Jeho
zámerom je vybudovať pre žiakov základných škôl biologicko – edukačné centrum. Bude slúžiž na pozorovanie a spoznávanie živej prírody,
aktivity v prírode. Zároveň sa rameno sprístupní aj pre obyvateľov ako prírodný park. V aspekte pandémie Coronaviru sa znásobil záujem o
pobyt v prírode. Projekt reflektuje aj n túto požiadavku - vytvorí bezpečné podmienky pre pobyt v prírode a zároveň budee aj prírodným
skanzenom – ukáže súčasným obyvateľom aké bolo pôvodné Dolné Považie. Dopad projektu je ako lokálny tak aj regionálny. Je určený pre
všetky vekové kategórie obyvateľstva tak aj návštevníkov. Zámer doplňuje ponuku priamo v Žihárci kde sa viacerý vybrali touto cestou –
jedno rameno je po úplnej revitalizácii, ďaľšie dva sa revitalizujú, nachádzajú sa tu aj lovné rybníky , územie sa vracia prírode, voda do
prírody.

17 937,50

Relevant n. o.

Vzdelávaním, zážitkovými aktivitami a nácvikom pracovných zručností chceme pomôcť týmto mladým ľuďom uvedomiť si vlastnú hodnotu,
podporiť ich rast a zmenu k lepšiemu životu a nájsť nové stratégie ako žiť dobrý život nielen pre seba, ale aj pre iných. Vytvorením priestoru
– kuchyne na nácvik pracovných zručností sa rozšíria ich možnosti na rozvoj. Zároveň to pomôže udržať vytvorené pracovné miesta.
Školeniami a supervíziami chceme zvýšiť odbornosť pracovníkov a ich odolnosť voči vyhoreniu. Vytvorením mobilnej aplikácie sa mladým
dospelým po skončení ústavnej starostlivosti zjednoduší prístup k informáciám. Registráciou novej služby zefektívnime našu službu
znevýhodneným komunitám a vytvorením kampane na búranie rasových predsudkov sa pokúsime zmierniť pretrvávajúce negatívne
skúsenosti ľudí ovplyvnených diskrimináciou.

33 272,10

Asociácia Divadelná Nitra

1) doplnenie SMART kultúrnej a občianskej infraštruktúry v nitrianskom regióne zriadením nového kultúrno-komunitného centra bod.K7;
2) využitie a rozvoj regionálnych zdrojov KKP v aktivitách centra, kontinuálna podpora kultúrnych aktérov v čase krízy, poskytnutie priestoru
na uplatnenie tvorcom, podpora vzniku nových diel a prezentácie tvorby;
3)využitie a podpora ďalších príbuzných odvetví v nitrianskom regióne a spotreba ich produktov a služieb (ubytovacie, stravovacie služby,
cestovné, v rámci KKP aj služby rentálových firiem);
4) vzdelávanie verejnosti ku kultúre, kultúrnemu dedičstvu, podpora miestnej identity a spolupatričnosti medzi obyvateľmi regiónu;
5) podpora občianskej spoločnosti a aktivizácia verejnosti na spoločenskom živote, zvýšenie kvality života pre obyvateľov regiónu
poskytnutím priestoru pre aktívne trávenie voľného času, zabezpečenie kontinuálneho kontaktu publika s umením a jeho publika, poskytnutie
príležitostí pre participáciu verejnosti na umení (napríklad v Diváckej programovej rade), rozširovanie možností dobrovoľníctva počas roka;
6) prepájanie komunít a integrácia znevýhodnených skupín, šírenie myšlienok empatie, tolerancie a hodnôt multikultúrnej spoločnosti vo
väčšinovej kultúre, zabránenie xenofóbnym a extrémistickým myšlienkam;
7) rozvoj ľudských kapacít KKP so zameraním na študentov umeleckých škôl a humanitných odborov, ich praktická príprava v odbore,
poskytnutie pracovných možností, integrácia do komunity aktérov KKP a dlhodobo zabránenie odlivu mozgov z nitrianskeho regiónu;
8) podpora spolupráce a pravidelných kontaktov medzi aktérmi KKP v nitrianskom regióne, vytváranie priestoru pre stretávanie a spoluprácu;
9) zabezpečenie kontaktu medzi nitrianskym regiónom, iným regiónmi v rámci SR i Európou prostredníctvom Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra, poskytnutie priestoru pre regionálnych tvorcov na festivale;
10) vyrovnávanie sa s negatívnymi dopadmi COVID krízy na KKP, hľadanie nových možností pre realizáciu aktivít aj v čase epidémie pri
aplikovaní epidemiologických opatrení. Dlhodobá príprava kultúrnych aktérov a publika pre prípad vypuknutia krízovej udalosti v ďalšom
období;
11) rozvoj zásad krízového manažmentu a aplikácia zásad ochrany ľudského zdravia a opatrení Ministerstva zdravotníctva SR; 12) podpora
zásad ochrany životného prostredia a prispievanie k jeho zachovaniu.

49 979,70

19

Banícky spolok Spiš

Účelom projektu je rozvoj banského kultúrneho dedičstva v historicky významnom regióne Spiš zmenou súčasného „klasického“ zabehnutého
múzea na moderné interaktívne banícke prezentačné stredisko a galériu ako nového produktu cestovného ruchu. Prínosom realizácie projektu
je poskytnutie kvalitných služieb v oblasti poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu, vďaka ktorým očakávame nárast počtu turistov,
zvýšený záujem o banícku históriu regiónu Spiš širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. Uvedené oživenie a podpora cestovného
ruchu je zároveň nepriamym príspevkom k tvorbe pracovných miest v oblasti služieb cestovného ruchu, nárast konkurencieschopnosti mesta a
regiónu a to zvlášť v období, kedy je nevyhnutné zmierňovať negatívne dopady koronakrízy. Zároveň predpokladáme, že zvýšením
informovanosti sa zvýši záujem o predmetné témy a spoluprácu aj z radov odbornej i vedeckej verejnosti, čo prispeje k ďalším inovatívnym
aktivitám žiadateľa - Baníckeho spolku Spiš.

32 738,15

20

Horná Rimava

Podpora regionálneho rozvoja vytvorením produktu cestovného ruchu zameraného na komplexné využitie vnútorného rozvojového potenciálu
územia - najmä prírodných, materiálnych a ľudských zdrojov prostredníctvom sprístupenia banskej histórie regiónu a banských diel pre
verejnosť, t.j. vytvorenie banského múzea, ktoré sa bude zameriavať na propagáciu banskej ťažby v okolí mesta Hnúšťa a regióne Gemer Malohontu spojenej s možnosťou hlbinnej prehliadky bane v časti mesta Hnúšťa-Mútnik

44 114,60

21

Lifestarter

22

Združenie Wave

16

17

18

23

RAFAEL dom n.o.

Najvýraznejším výsledkom bude realizácia prvých aktivít smerujúcich k vytvoreniu regionálnej stratégie rozvoja celoživotného vzdelávania a
následnému zapojeniu Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest. Do tohto procesu budú zapojení lokálni aktéri vzdelávania,
odborníci z akademického prostredia aj široká verejnosť.
Vďaka novým rekultivovaným plochám, kvalitným herným prvkom, preliezkam, mobiliáru, prvkom drobnej architektúry, osvetleniu,
stojiskám na bicykle a na odpadové nádoby, toaletám, bistru, servisu bicyklov, požičovni športového vybavenia, novej technickej infraštruktúre
a technickému vybaveniu, organizovaniu súťaží v každom ročnom období, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, s ktorými má
naše združenie Wave 20 ročnú skúsenosť, vznikne atraktívny priestor, ktorý zabezpečí návštevníkom útočisko, inšpiráciu k aktívnemu
tráveniu voľného času a zároveň ho motivuje k zapájaniu sa do kontinuálneho procesu zveľaďovania tejto jedinečnej lokality vo Veľkom
Šariši.
Motivácia: Dlhodobo chorý a odkázaný človek strávi na lôžku nielen noc, ale aj podstatnú časť dňa. Posteľ a antidekubitný matrac sú
mikrosvetom, ktorý má zásadný vplyv jednak na kvalitu života pacienta, ale aj na kvalitu poskytovanej starostlivosti.
Východiskový stav: V súčasnosti je naše zariadenie vybavené staršími polohovateľnými posteľami, získanými ako humanitárny dar zo
zahraničia. Tie postupne dosluhujú, ich prevádzkovanie si vyžaduje veľmi vysoké náklady na údržbu. V niektorých prípadoch výrobca
nedokáže zabezpečiť náhradné diely, pretože sa jedná o nepodporované staršie typy a posteľ musíme opravovať „na kolene“ alebo vyradiť.
Poruchovosť a nespoľahlivosť postelí má dopad na kvalitu života pacientov aj na kvalitu poskytovanej starostlivosti. Potrebujeme nutne
vymeniť aspoň časť starých postelí za nové.
Účel projektu: Účelom
získaných finančných prostriedkov je modernizácia mate¬riálno-technického vybavenia nákupom nových elektrických polohova-teľných
postelí a antidekubitných matracov tak, aby poskytovali bezpečnosť, pohodlie a mobilitu širokej škále pacientov s rôznymi stavmi
a liečebnými plánmi.
Prínos/Výsledok projektu: Výsledkom projektu bude 18 ks nových elektrických polohovateľných postelí a antidekubitných matracov, ktoré
budú bezpečné, spoľahlivé a robustné. Dôležitým prínosom budú aj možnosť transportu, ktorý dovolí jednoduchý presun imobilného pacienta
v priestoroch budovy alebo do lesoaprku v okolí a variabilita použitia, ktorá umožní prispôsobiť konkrétne lôžko aktuálnym potrebám a
zdravotnému stavu pacienta. Očakávaným výsledkom sú aj dlhá životnosť a nízke nároky na údržbu lôžka.
Nemenej dôležitým výsledkom projektu je uskutočnenie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov, ktorí pracujú pri lôžkach. Zamestnanci
absolvujú kurzy v oblasti bazálnej stimulácie, ktoré sú akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR. Z dôvodu epidemiologickej situácie aj
kvôli výhodnejšej cene preferujeme možnosť zrealizovať kurzy formou in-house, t.j. priamo v našej organizácií. Realizácia tohto projektu je
súčasťou postupnej obnovy lôžok v našom zariadení.

26 095,50

36 012,00

49 905,00

24

Účelom projektu je využitie ľudských zdrojov z blízkej komunity na obnovu kultúrneho dedičstva, a to vytvorením pracovnej príležitosti pre
12 uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce. Pracovné miesta budú vytvorené za účelom pamiatkovej obnovy Pustého hradu
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
vo Zvolene, ktorá bude v roku 2021 zameraná na záchranu pôvodného muriva veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu ako torzálnej
Banskobystrického samosprávneho
architektúry. V roku 2021 sa bude realizovať aj archeologický výskum a architektonicko-historické vyhodnotenie odkrytých múrov, čo
kraja, n.o.
umožňuje sanáciu zvyškov veže v čo najautentickejšej podobe. Archeologický výskum bude realizovaný vo forme začistenia koruny muriva
veže tak, ako to predpisuje rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu.

12 960,00

25

Zachráň včely o.z.

Zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov a služieb a zároveň zlepšenie povedomia o lokálnych včelárskych produktoch, zvýšenie ich predaja.
Prepojenie komunity včelárov s ich potenciálnymi zákazníkmi. Cez včelársku komunitu prepojiť poznanie o lokálnych ekosystémoch širokému
spektru laického aj odborného publika.

49 857,30

26

FolkEvent

Účelom projektu je realizácia činností zachovania a prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom projektu je tvorba nových
kultúrnych aktív – ROZPRÁVKOVÉHO CHODNÍKA ARTBORETUM so 7 dielami renovovaných výtvarníkov z oblasti sochárstva, v
kultúrnom (kaštieľ v Oščadnici - sídlo galérie - NKP) a prírodnom dedičstve (lesopark galérie, ktorý je v CHKO), ktoré prispejú k zvýšeniu
atraktivity daného územia a taktiež aj samotnej kultúrnej inštitúcie - Kysucká galéria v Oščadnici. Tieto aktíva budú vytvorené uznávanými,
renomovanými výtvarníkmi z oblasti sochárstva, ktorí sú priamo spätí s územím regiónu Kysuce (priamo tu aktuálne tvoria – napr. akad.
Soch. Jozef Mundier, akad. Soch. Jaroslav Gaňa, Mgr. Art. Ondraj 4. Zimka, resp. v regióne majú svoje korene - Akad. soch. Juraj Čutek).
Nimi vytvorené diela budú znázorňovať spätosť prírodného bohatstva slovenského pohraničia so spoločnými kultúrnymi resp. historickými
udalosťami . Taktiež dôjde k spropagovaniu kultúrnych aktív najmodernejšími technológiami (digitalizácia Chodníka umenia 360°, fotografie
s 3D prezentáciou na web stránke a v aplikácii). Osobitnou aktivitou bude aj sympózium, kde sochy vzniknú. Pôjde o platformu v rámci ktorej
si kolegovia umelci vymenia skúseností a ich diela budú síce autorsky jedinečné, avšak vzájomne prepojené do jedného celku. Pôjde o nový
atraktívny bod na križovatke cyklotrás a turistických chodníkov v slovensko – poľsko - českom pohraničí. Cieľom je vzbudenie záujmu o
využívanie nášho bohatstva, pritiahnutie turistov do regiónu (aj cezhraničných), ktorí nepoznajú históriu, tradície a prírodné bohatstvo nášho
regiónu. Myslíme si, že týmto spôsob dôjde k rozvoju predmetných hodnôt.

15 089,09

27

Občianske združenie Tekov-Hont

28

Castellum, n.o.

Cieľom projektu je vo vytypovaných lokalitách územia vysadiť stromové aleje. Prínosy: krajinotvorba, ekologická únosnosť, staré odrdy
stromov, biodiverzita.
Rozvoj turistickej infraštruktúry, vytvorenie nového náučno-relaxačného priestoru, edukácia detí aj dospelých o ochrane prírody, faune a flóre
zábavnou formou

13 771,80
49 221,00

Miestna akčná skupina Dudváh

Účelom predkladaného projektu a popísaných aktivít je budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva. Popri tom sa vytvorí možnosť rozvoja turizmu a tým aj rozvoja územia MAS Dudváh. Výsledkom realizovaných
aktivít bude: *Vytvorené záujmové body (POI - point of interest) s digitálnym obsahom, fotografiami v 3 jazykových mutáciách (SK, HU,
EN) umiestnené na interaktívnej mape na stránke www.masdudvah.sk a na stránke https://goslovakia.sk/sk – 80 ks. *POI Hunting –
interaktívna hra – 1ks. *Vytvorené tematické okruhy, ako napr. Cesta za sakrálnymi pamiatkami, Spoznaj najväčšie zaujímavosti MAS
Dudváh, Krása našich vodných tokov a jazier – 3 ks. *Tlačené mapy s vyznačením tematických okruhov – 3000 ks (formát A4).
*Animačná akcia k tematickým okruhom – 3 ks. *Spoznaj región na dvoch kolesách – cyklopodujatia na území MAS – 2 ks. *Sadíme
strom a robíme svet lepším – výsadba stromov na verejných priestranstvách v členských obciach MAS Dudváh - 150 ks. *Náučná hra pre
deti s tematikou dôležitosti zachovania a budovania zelene – 1 ks. *Digitálna hra „Poznáš región v ktorom žiješ?“ – 2 ks ( 1 ks pre žiakov 1.
stupňa ZŠ, 1 ks pre žiakov 2. stupňa ZŠ)

25 099,16

30

Pôtoň

Zámerom projektu je komplexná revitalizácia exteriérových priestorov divadla a kultúrneho centra Pôtoň v Bátovciach, za účelom vytvorenia
nového priestoru, ktorý výraznou mierou prispeje k rozvoju kultúrneho, umeleckého a komunitného života obyvateľov regiónu a zároveň
prispeje k rozvoju turistického potenciálu a návštevnosti obce Bátovce a regiónu. Výsledkom projektu je vytvorenie a sprístupnenie nového
priestoru divadla a kultúrneho centra Pôtoň, využiteľného pre široké portfólio budúcich aktivít. Prínosy projektu spočívajú v: 1. Rozvoji
kultúrneho turizmu v regióne rozšírením regionálnej turistickej ponuky o nový, dlhodobo udržateľný prvok, ktorý osloví turistu orientovaného
na kultúru a zážitok. 2. Vytvorení estetického zeleného priestoru – oázy, oddychovej, umeleckej a meditačnej zóny v exteriéri vidieckeho
prostredia, s potenciálom využívania pre rôzne formy umeleckých, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít, realizovaných bezpečne aj
v období pandémie. 3. Inovatívnej forme sprístupnenia lokálneho, slovenského a zahraničného súčasného umenia v netradičnom priestore
vidieckej záhrady s viacúčelovým využitím pre realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, koncertov, divadelných predstavení,
premietanie filmov v letnom kina a pod. 4. Ponúknutí bohatého spektra služieb a voľnočasových aktivít pre miestne obyvateľstvo a
obyvateľstvo blízkeho regiónu – formou širokej ponuky budúcich kultúrnych aktivít, vzdelávania verejnosti prostredníctvom workshopov,
prednášok a diskusií realizovaných v priestoroch parku. 5. Podpore lokálnej infraštruktúry a služieb, prostredníctvom budúceho využívania
parku slovenskými a zahraničnými rezidenčnými umelcami, ktorí výraznou mierou počas svojho pobytu v Bátovciach využívajú lokálne
zdroje (navštevujú a propagujú zaujímavé miesta v regióne, využívajú lokálne služby, nakupujú v miestnych potravinách, na miestnych trhoch,
podporujú lokálnych a regionálnych farmárov, pestovateľov, producentov lokálnych výrobkov). 6. Použití umenia ako spojovacieho článku
medzi zdanlivo rozdielnymi komunitami a skupinami, podporovaní pozitívnych spoločenských kontaktov a väzieb v regióne a umožnení
priameho kontaktu miestnych obyvateľov s rôznorodosťou a multikultúrnym prostredím. 7. Zaangažovaní miestnej komunity do reflexie nad
aktuálnymi spoločenskými otázkami prostredníctvom vystavovaných umeleckých diel a podujatí realizovaných v priestoroch parku.
8. Vytvorení novej príležitosti pre spoluprácu medzi obyvateľmi obce, formou zapojenia miestnych obyvateľov do plánovania a realizácie
projektu a následne využívania nového priestoru a starostlivosti oň. 9. Poskytnutí podpory umelcom pri realizácii ich tvorivých zámerov a
vytváraní priestoru pre spájanie a spoluprácu umelcov a organizácii na Slovensku a v zahraničí. 10. Podpore divadla a kultúrneho centra
Pôtoň, ktoré má v rámci tvorby a prezentácie nekomerčnej kultúry a umenia unikátne miesto v regióne. Ide o renomovanú organizáciu, ktorá
realizuje projekty na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Realizuje široké portfólio umeleckých, kultúrnych, vzdelávacích aj
občianskych aktivít a svojou činnosťou prispieva k rozvoju intelektuálneho a kultúrneho života obyvateľov regiónu a k návštevnosti regiónu.
11. Náraste návštevnosti divadla a kultúrneho centra Pôtoň, ktoré v minulosti privítalo približne 7000 návštevníkov ročne. Revitalizáciou
záhradných priestorov vznikne nová atraktívna zóna, vďaka ktorej sa očakáva nárast návštevnosti divadla a kultúrneho centra Pôtoň o cca
30%. 12. Podpore lokálneho ekosystému vytvorením nového zeleného priestoru v lokalite s hojným a rozmanitým zastúpením novo
vysadených stromov a kríkov, ktoré do značnej miery prispievajú k ochladzovaniu okolitého prostredia v horúcich obdobiach a k optimálnej
cirkulácii vody v systéme a zároveň ponúkajú útočisko mnohým druhom živočíchov a podporujú tak rozvoj a trvalú udržateľnosť biodiverzity
v lokalite

49 240,84

31

Margecianske fajnoty

Účelom projektu je zveľadenie životného prostredia formou odstránenia náletových drevín z brehu vodnej nádrže Ružín, odstránenie
nežiadajúcich vplyvov poškodzujúcich životné prostredie formou vyzbierania komunálneho odpadu z brehu priehrady.

45 000,00

32

Budovanie, posilňovanie a rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, vzdelávacieho, sociálneho a psychologického zázemia, a to
Konzultačné a ifnormačné centrum predovšetkým prostredníctvom realizácie komunitných aktivít a workshopov vedúcich k spolupráci a súdržnosti obyvateľov, vytvorením tzv.
EDUKOS, o. z.
komunitnej záhrady a poskytovaním sociálnych a psychologických služieb pre odkázaných klientov, ktorí sa aj vplyvom pandémie ocitli
v neľahkej životnej situácii.

29

13 567,50

Maják nádeje

Realizácia tvorivých dielní: ciele:
1. Formovať pracovné návyky a zručností matiek z rodín v núdzi, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, prípadne niektoré ešte nikdy neboli
zamestnané. 2. Efektívne vyplniť voľný čas a posilniť sebarealizáciu matiek z rodín v núdzi.
3.
Vytvoriť skupinky, ktoré budú predstavovať aj priestor pre nové vzťahy, vzájomné zdieľanie, vzájomnú podporu a pomoc.
4. Do tvorivých dielní zapojiť aj obyvateľov z komunity – ako účastníkov a aj ako dobrovoľníkov.
prínosy: 1. Nadobudnutie pracovných návykov (časová dochvíľnosť, pravidelnosť,..) a pracovných zručností (naučia sa šiť,..) matiek z rodín
v núdzi. 2. Znalosť šitia im otvorí možnosti aj na pracovnom trhu. 3. Efektívne využitie času matiek z rodín v núdzi, nakoľko ako
nezamestnané zväčša len sedia celý deň doma. 4. Aktívna činnosť im pomôže k sebarealizácii, zároveň, keď uvidia hotový a pekný výrobok,
ktorý práve vyrobili, posilní to v nich ich sebadôveru, že dokážu niečo dobre spraviť.5. Vytvorenie skupiniek na tvorivé dielne vytvorí zároveň
bezpečný priestor, kde sa matky môžu vzájomne zdieľať a pomáhať si, keďže prechádzajú podobnými problémami. 6. Tvorivé dielne budú
otvorené aj pre širokú verejnosť, ktokoľvek sa ich môže zúčastniť, a tak sa naučiť niečo nové vyrábať. 7. Zapojením aj obyvateľov z
komunity sa posilní sociálna inklúzia rodín v núdzi, ktoré sa často cítia na okraji spoločnosti. Zároveň sa u obyvateľov z komunity posilní
empatia k sociálne vylúčeným ľuďom a pomôže lepšie pochopiť ich krízovú situáciu.
Realizácia workshopov v oblasti zamestnávania:ciele:
1.Formovať
sebapoznanie. 2.Pomôcť matkám z rodín v núdzi napísať si životopis a motivačný list. 3.Pripraviť matky na pracovný pohovor. 4.Rozvoj
sociálnych zručností. 5.Zvýšenie finančnej gramotnosti.
prínosy: 1.Matky z rodín v núdzi spoznajú svoje silné a slabé stránky, uvedomia si svoje záujmy (zo skúseností vieme, že majú problém
identifikovať svoje silné stránky či vymenovať záujmy). 2.Matky sa naučia vytvoriť si životopis a motivačný list. Pochopia ich
dôležitosť.3.Budú mať možnosť odskúšať si modelové situácie pracovných pohovoroch, ako na ich komunikovať a vystupovať. 4.Rozvinú
svoje sociálne zručnosti, ako je komunikatívnosť, empatia, asertivita.
5.Naučia sa zostavovať rodinný rozpočet,
spoznajú nástrahy rýchlych pôžičiek.
Poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnávania:
ciele:
1.Využiť inovatívnu zahraničnú metódu IPS (Individual Placement and Support) – individuálne umiestnenie a podpora.
2.Identifikácia záujmov a schopností v oblasti druhu práce. 3.Zorientovanie sa v hľadaní voľných pracovných miest.
4.Sieťovanie zamestnávateľov.
prínosy: 1.Matky budú schopné samé si vyhľadávať voľné pracovné miesta a reagovať na výzvy. 2.Nájdenie vhodného zamestnania pre
matky z rodín v núdzi. 3.Budovanie kontaktov so zamestnávateľmi, ktorí zohľadňujú možnosti (väčšinou osamelých) matiek. Vytvorenie 3
pracovných miest: 1.Vytvorenie 1 pracovného miesta pre sociálneho pracovníka, ktorý sa zameria na poradenstvo v oblasti zamestnania
matiek z rodín v núdzi, realizáciu workshopov v oblasti zamestnávania.
2.Vytvorenie 2
pracovných miest šičiek a lektoriek šitia, ktoré budú viesť tvorivé dielne a učiť matky šiť na šijacích strojoch.

22 131,00

34

PHYSIO CANIS, o.z.

Prínos, ktorý môžeme dosiahnuť realizáciou aktivít projektu, je rozvoj kvalitných moderných terapeutických služieb v žilinskom regióne pre
deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Projektom docielime zlepšenie materiálno – technického vybavenia ambulantného
terapeutického centra a sekundárne nám to umožní spustiť nové aktivity v oblasti fyzioterapie – tam najmä cvičenie v špeciálnych oblekoch
TheraSuit pre deti s nestabilnou alebo absentujúcou chôdzou, ďalej posilňovanie horných a dolných končatín pomocou špeciálneho prístroja
Motren Duo pre ťažko kombinovane postihnuté deti. V oblasti sociálnej terapie ide najmä o zavedenie aktivity pre deti s poruchou autistického
spektra, ktoré navštevujú canisterapeutické aktivity – ide o terapiu Snoezelen – multisenzorickú stimuláciu. Prínos projektu je dlhodobý
a udržateľný. Projektom rozvíjame už jestvujúce a fungujúce služby, nie je to niečo, čo by sme začínali realizovať. Terapeutické centrum má
stálu a rozvíjajúcu sa klientelu rodín z okoli 80 km od Žiliny (Kysuce, Liptov, oblasť Bytče, Považia). Terapeutické centrum má stálych
zamestnancov a projektom rozširujeme o jedno ďalšie pracovné miesto.

21 919,50

35

Človek v ohrození, n.o.

Účelom projektu je zvýšiť zručnosti obyvateľov sociálne vylúčených komunít v súlade s požiadavkami trhu práce a zvýšením ich
zamestnanosti a zamestnateľnosti prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov ich sociálneho vylúčenia.

16 076,16

36

CPR Trenčín

Mnoho seniorov žije v súčasnej dobe osamelo v odlúčení od svojich rodín, a jediným spojením s príbuznými je telefón. Svet sociálnych sietí, v
ktorom žijú súčasní mladí, je pre seniorov vzdialený. Tento projekt chce zblížiť tieto dve skupiny, bez ohľadu na príbuzenské vzťahy. Chceme
aby mladí ľudia mohli odovzdať svoje zručnosti a seniorom tak pomohli prekonať bariéru pri používaní komunikačných technológii.

13 095,00

37

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže

V rámci nášho projektu vznikne regionálny systém kariérneho poradenstva pre ľudí v produktívnom veku, ktoré v súčasnej dobe v regióne
chýba a bude reagovať na regionálne špecifiká a potreby a ktoré bude ponúkať inovatívne vzdelávacie príležitosti pre osobnostný rast a
kariérny rozvoj. Za uplynulý rok výrazne narástla v našom regióne nezamestnanosť (okres Tvrdošín z 4,16% na 6,30% a v okrese Námestovo
z 3,73% na 6,69%) Zároveň aj v kontexte aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19, ľudia z nášho regiónu rozmýšľajú nad
zmenou práce aj nad lepším zosúladením rodinného a pracovného života. Veľa z nich sa vrátilo zo zahraničia a nevedia, kam ďalej smerovať,
cítia tlak na osobný a rodinný život a na druhej strane na potrebu zarábať, mnohí stratili prácu a pod. Preto ich chceme podporiť, aby získali
kvalitné možnosti pre svoj osobný a kariérny sebarozvoj a aby mali motiváciu ostať v regióne a neodchádzať z tohto regiónu preč za lepšími
príležitosťami, pretože dlhodobá udržateľnosť a rozvoj regiónu závisí okrem iného aj na tom, aby región poskytoval dostatok kvalitných
pracovných príležitostí . V projekte tak vznikne a bude sa rozvíjať v spolupráci dôležitých stakeholderov ponuka kariérneho vzdelávania,
ktorá bude reagovať na špecifiká regiónu aj na aktuálne potreby ľudí v produktívnom veku a zamestnávateľov. Ľudia v produktívnom veku
získajú vzdelanie, ktoré bude rozvíjať ich kompetencie pre trh práce, zvýši sa tak ich uplatniteľnosť a zníži sa fluktuácia. Projekt bude
zároveň prispievať aj k zlepšeniu mentálneho zdravia ľudí, keďže sa bude cielene zaoberať faktormi, ktoré prispievajú k lepšej osobnej
pohode ľudí v pracovnom procese – zvládanie záťaže, budovanie vzťahov, práca s osobným talentom. Zároveň budú zviditeľnené aj firmy a
osobnosti, ktoré sú osobným príkladom v oblasti poctivej práce, morálnych a etických hodnôt. Ľudia z miestnej komunity získajú aj osobnú
skúsenosť s rozvojom svojho osobného talentu, budú schopní si spolu s odborníkmi naplánovať svoje osobné ciele v oblasti hľadania
zamestnania alebo v oblasti osobnostného alebo kariérneho rastu a dosahovať ich. Vznikne aj komunitný kreatívny priestor, ktorý v súčasnosti
v Trstenej chýba a ktorý bude poskytovať priestor ľuďom z miestnej komunity pre vzájomné sieťovanie sa, pre osobné vzdelávanie a pre
spoločnú tvorbu zámerov a iniciatív. Zamestnávatelia budú schopní lepšie pracovať s potenciálom svojich ľudí a s rozvojom ich talentov.
Zároveň získajú aj inovatívne prístupy – larpy, mystery dinner, ktoré im pomôžu gamifikovaným spôsobom rozvíjať svoj tím. V projekte
dôjde aj k prepájaniu rôznych aktérov aktívnych na poli vzdelávania, k ich vzájomnému sieťovaniu a k tvorbe spoločnej stratégie, ako
podporovať ľudí prostredníctvom celoživotného vzdelávania v ich osobnostnom a kariérnom raste.

40 307,85

38

Prešovská gotika

17 910,00

39

EnviSlovakia, o.z.

40 279,80

33

40

41

Záchrana stromovej zelene, využitie kultúrneho potenciálu územia s dopadom na cestovný ruch
Monitorovanie výskytu rizikových zložiek pôdneho vzduchu uvoľňujúceho sa z EZ, ktoré sú v blízkosti obývaných území; informovanie
príslušných inštitúcií a obyvateľov dotknutých lokalít; iniciovanie potreby riešenia zistenej situácie a súčinnosť pri tvorbe opatrení
zamedzujúcich negatívnym vplyvom pôdneho vzduchu na životné prostredie
Monitorovanie výskytu rizikových zložiek pôdneho vzduchu uvoľňujúceho sa z lokalít EZ, ktoré sú v blízkosti obývaných
Fórum života
území; informovanie príslušných inštitúcií a obyvateľov dotknutých lokalít; iniciovanie potreby riešenia zistenej situácie a súčinnosť pri tvorbe
opatrení zamedzujúcich negatívnym vplyvom pôdneho vzduchu na životné prostredie
Účelom projektu je zlepšený technický stav strechy veže a bočných striech kaštieľa, zvýšená atraktivita miestneho regiónu, ako aj zlepšené
podmienky využívania kaštieľa na kultúrne podujatia. Prínosom projektu je prispieť k napĺňaniu základných predpokladov o ochrane
Revitalizácia kaštieľa Teplička nad
pamiatkového fondu, o ochrane a obnove kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce a žilinského regiónu a zachovanie ich hodnoty
Váhom
pre budúce generácie. Výsledok z realizácie projektu: Pokrytá strecha veže medenou krytinou a bočné strechy pálenou škridlou, ukončený
komín hlavicou, opravená podstrešná rímsa, funkčné lešenie.

49 447,10

42 300,00

Rodičovské združenie pri
Základnej škole
s Materskou školou Hrnčiarovce
nad Parnou

Revitalizáciou športového areálu chceme pri využití, zachovaní a rozvoji miestnych zdrojov vytvoriť bezpečný, atraktívny a udržiavaný
priestor, ktorý chceme ponúknuť skupinám osôb združených v rôznych kluboch, či komunitách a ostatným obyvateľom obce Hrnčiarovce nad
Parnou i obyvateľom okolitých obcí. Vytvoríme priestor pre zlepšenie fyzickej kondície a telesnej zdatnosti na jednej strane a na druhej
strane podporíme možnosť stretávania sa občanov v atraktívnom prostredí. Chceme propagovať a spopularizovať šport a podnietiť
predovšetkým deti a mládež k znovuvytvoreniu pozitívneho vzťahu k pohybu a športu. Zmiernime tak jeden z dopadov krízy spôsobenej
ochorením COVID-19, ktorým je poznačená predovšetkým mladá generácia, a to pasívny spôsob života. Zároveň im ponúkneme možnosť
trávenia času v komunite a šancu budovania sociálnych zručností, o ktoré boli v poslednom čase ochudobnení. Znovuzapojením do aktívneho
života tak prispejeme k prevencii a ochrane ich fyzického i psychického zdravia. Športový areál však bude slúžiť i mnohým ďalším
komunitám ako sú športovci (futbalisti, hasiči, hokejbalisti, cyklisti, volejbalisti) k ich tréningovým aktivitám. Areál bude využívaný aj deti zo
špecializovaného zariadenia s poruchami autistického spektra z o.z. Na trati, ktoré má prevádzku v obci. Stane sa aj pre nich bezpečným
miestom pre hry a rozvoj. Ďalším prínosom projektu je zveľadenie životného prostredia a zlepšenie enviromentálnej infraštruktúry obce.
Revitalizáciou zelene, výsadbou stromov a osadením lavičiek poskytneme príjemný priestor pre starších občanov, či rodičov s menšími
deťmi. Pre tie budú veľkým lákadlom opičie dráhy. Tento priestor bude spájať seniorov, deti i strednú generáciu a prispeje k zlepšeniu
spoločenských vzťahov.

26 265,60

43

Strážovská stopa

Účelom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť
trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Projektom je možné nielen vybudovať novú turistickú a športovú atraktivitu, ale aj miesto pre komunitné
stretávanie. Okrem toho je obec Beluša spádová obec s počtom obyvateľov cca 6 000, v jej okolí sa nachádza množstvo menších obcí, odkiaľ
žiaci navštevujú práve ZŠ Beluša. V celom okrese Púchov, dokonca ani v okolitých okresoch Považská Bystrica a Ilava sa takýto typ
turistickej atraktivity nenachádza a tak možno hovoriť aj o inovatívnom projekte, ktorý môže zviditelniť a zatraktívniť celé okolie. Uvedené
stavebné riešenia zohľadňujú aktuálne inovatívne postupy, ktorými sa riadi aj výstavba pumptrackov po celom svete. Projekt je vypracovaný
pod hlavičkou Ing. Romana Kaločaya (BikeING – Pumptracks & Trails). Návrhu a stavbe pumptrackov sa venuje od roku 2009 a na svojom
konte má viac ako 10 realizácií na Slovensku a v Česku. 20 Napojenie na cyklotrasy vo výstavbe – hlavne Vážska cyklomagistrála – bude
riešené po miestnych komunikáciách vo vlastníctve obce.

49 999,30

44

Občianske združenie PRO
TOMÁŠIKOVO - TALLÓS

Výsledkom projektu je oživenie Kaštieľa Esterházyovcov a príprava kaštieľa na dlhodobé udržateľné užívanie. Postupnou rekonštrukciou
priestorov kaštieľa sa snažíme vytvárať správny mix atraktívnych služieb, ktoré prispievajú k vytváraniu priaznivých podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu v Trnavskom kraji a k zvyšovaniu atraktivity územia v rámci zachovania identity a kultúrno- historického dedičstva. Účelom
rekonštrukcie miestností je vytvárať technický základ pre organizovanie verejno-kultúrnych aktivít.

41 365,50

45

Susedia spod Skaliek

Cieľom projektu je revitalizácia priestoru a vytvorenie športovo-rekreačného priestranstva pre širokú skupinu návštevníkov. Plánujeme
vytvoriť nový moderný areál na trávenie voľného času, ktorý pritiahne rôzne skupiny obyvateľov Rajeckej doliny ako aj ostatných
návštevníkov mesta. Projekt, zameraný na vytvorenie pumptracku, beach volejbalového ihriska a relaxačnej zóny. vo svojom počiatku vznikol
na základe aktivity miestnych detí a mládeže. Preto vnímame veľký potenciál pre aktivovanie miestnej komunity v rámci rozvoja a dlhodobej
udržateľnosti tohoto projektu. Priestor pre športovisko sa nachádza v areáli miestnej základnej školy, preto počítame s jeho využívaním aj zo
strany školy. Očakávame u miestnych obyvateľov zvýšenie záujmu o športové aktivity a aktivity spojené s pobytom na čerstvom vzduchu.
Zainteresovaním verejnosti do projektu sa zvýši povedomie o dôležitosti zveľaďovania nevyužívaných zelených plôch a ich pretvárania tak,
aby mohli slúžiť na rekreačné účely.

22 315,71

46

Mám rád cyklistiku

Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy a zníženie množstva automobilov na cestách našich miest a obcí aj s vplyvom na budúce generácie.

12 084,00

Centrum pomoci pre rodinu

Pomoc marginalizovaným skupinám a sociálne slabším rodinám s oblečením pre deti, ktorá zvýši hygienickú úroveň detí v marginalizovaných
komunitách.

10 026,00

Novobanskí Patrioti

Cieľom projektu je podpora viacdňového cestovného ruchu v meste Nová Baňa založená predovšetkým na histórii a prírodnom bohatstve
slobodného kráľovského banského mesta, vychádzajúca zo zaznamenaných ľudových povestí a zároveň prezentácia práce miestnych umelcov
- ľudových rezbárov a činnosti Základnej umeleckej školy v Novej Bani. V súčasnosti máme v Novej Bani viacero turistických atrakcií, našim
zámerom je doplniť ďalšiu, a tak prispieť k tomu, aby k nám turisti nechodili len za jednodňovým zážitkom, ale aby zotrvali viac dní, čím
bude zabezpečený rozvoj a udržanie činnosti cieľovej skupiny - miestnych malých a stredných podnikateľov v oblasti reštauračných a
hotelierskych služieb, kaviarní, ako aj subjektov ponúkajúcich špecifické produkty a služby (napr. ručne šitých permoníkov), Pohronského
múzea a ďalších organizácií. Vďaka tomu budú vytvorené nové pracovné miesta a zvýši sa zamestnanosť. Chodníček Novobanských povestí
osloví svojím ľahko pochopiteľných prevedením (v podobe nahrávky príslušnej ľudovej povesti, kresby detí ZUŠ v Novej Bani, ako aj sochy
hlavnej postavy) a doplnkovou turistickou infraštruktúrou (detská hracia zostava v lokalite Zvonička) aj tých najmenších turistov, tzn.
zabezpečí okrem iných cieľových skupín aj podporu cestovného ruchu v skupine rodín s deťmi a spoločných školských výletov, ale aj
cyklistov. Zvolená trasa zahrňuje najdôležitejšie kultúrne pamiatky mesta Nová Baňa (kostol Narodenia Panny Márie, Radnica, kde sídli v
súčasnosti Pohronské múzeum, ľudový dom na ul. Moyzesovej) a zároveň poskytuje krásne výhľady na mesto (z Kalvárie, Havranej,
Červenej skaly, z vrchu Johan, ktoré prikladáme v prílohe), preto chodníček návštevníkom predstaví najzaujímavejšie miesta Novej Bane. Pre
náročnejšieho turistu bude pripravený variant B v dĺžke cca 11 km cez vrch Johan, ktorý je pomenovaný podľa hlavnej postavy jednej z
povestí. Variant B možno zaradiť medzi cyklotrasy ťažšej náročnosti, čím sa doplní ponuka vyžitia cyklistov v okolí Novej Bane.

21 105,00

Natura Rusovce

Plne sa stotožňujeme a podporujeme myšlienku Európskej únie zveľadiť kultúrne bohatstvo regiónov a tak posilniť ich kultúrny potenciál. Na
území našej mestskej časti sa nachádza veľké množstvo drobnej architektúry, ktoré výrazne chátrajú a mestská časť nedisponuje potrebným
objemom finančných prostriedkov na ich reštaurovanie. Naše združenie bolo založené takmer pred 20 rokmi za účelom napomôcť ochrániť
bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo miesta, kde žijeme. Uvedené opravy plánujeme zrealizovať v úzkej spolupráci s našou mestskou časťou.
Prínosom nášho projektu bude postupnými cielenými krokmi zreštaurovať šesť drobných sakrálnych pamiatok Rusoviec, zastaviť postupnú
deštrukciu drevnej a kamennej hmoty výnimočných pamiatok, opraviť pôvodné umelecké diela a prinavrátiť im ich niekdajšiu krásu a
jedinečnosť.

18 900,00

Zelený plán, o.z.

Zvýšenie pobytovej, estetickej a ekologickej kvality prostredia v centre mesta s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Projekt prispieva k
zvýšeniu podielu zelene v centre mesta Galanta návrhom výsadby stromoradia a výsadby trvalkových záhonov s vyšším stupňom
autoregulácie a extenzívnou údržbou. Projekt okrem iného sleduje zníženie nákladov na údržbu pri súčasnom zvýšení kvality zelene. Projekt
rieši doplnenie stromoradia zo vzrastlých listnatých stromov do spevnených plôch, ktoré tvoria doprovod hlavnej dopravnej trase mesta.
Extenzívne trvalkové záhony dodajú farebnosť a premenlivosť plochy počas roka a prinesú výrazný jarný aspekt. Výsadba stromov bude
realizovaná dobrovoľníkmi z Zelený plán o. z. a partnerskými občianskymi združeniami. Výsledkom je zlepšenie povedomia a edukácia
širokej verejnosti o princípoch zakladania a starostlivosti o verejnú zeleň. Zároveň sa buduje vzťah obyvateľov k verejnému priestoru, ktorý
patrí a slúži všetkým. Trvalkové záhony sú navrhované ako extenzívne záhony s výraznou autoreguláciou a zníženými nárokmi na údržbu.
Koncept výsadby trvalkových záhonov prispieva k:
• šetrnejšiemu využívaniu zdrojov, • minimalizácii nutných vstupných
energií, • využitiu potenciálu prírody, • návratu kvitnúcich rastlín do urbanizovaného centramesta, • zvyšovaniu biodiverzity.
Autoreguláciou sa tu myslia vzájomné vzťahy medzirastlinami a ich dynamická rovnováha. Výsledkom je stav, keď do výsadieb človek
zasahuje iba minimálne. Na rastlinách tak majú možnosť sa rozvinúť nielen kvety, ale dozrieť aj semená a prirodzene uschnúť. To dáva šancu
na potravu a úkryt mnohým živočíchom. Veľká druhová rozmanitosť zmesi ponúka pastvu pre včely, čmeliaky, motýle a ostatný hmyz.
Záhony sa tak zapájajú do podpory života a zvyšovania biodiverzity v mestách. Ako významný faktor a súčasť starostlivosti o mestá vidíme
budovanie vzťahu obyvateľov k verejným priestorom ajpomocou dobrovoľníckej činnosti. Našimi činnosťami chceme tiež pokračovať v
osvete tvorby zelenších miest a rôznych foriem zapájania obyvateľov. Veríme, že Galanta má potenciál stať sa zelenším mestom a tým
príjemnejším a zdravším prostredím pre jeho všetkých obyvateľov. Projekt nadväzuje na aktivity nášho občianskeho združenia tiež v zmysle
dokumentu „10 nápadov pre Galantu (pre oblasť rozvoja verejných priestorov a zelene)“. Postupnými krokmi by sme chceli prispieť k
ucelenému konceptu zelene v meste.

39 214,95

51

ŽITo v SÝPKE

Úprava existujúceho okolia budovy sýpky na priestranstvo, ktoré bude ponúkať zážitkové, interaktívne učenie priamo v teréne sadu a záhrady.
Vytvorenie plochy ukážkovej záhrady, ktorá bude prepletená náučnými chodníkmi, tematickými stanoviskami, dáva príležitosť a podnety k
realizácii aktivít environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ktoré cielene prispejú k uvedomelému proenvironmentálnemu správaniu
cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci MŠ, ZŠ a SŠ, miestne komunity. Výsledkom bude zmena pôvodného stavu roky chátrajúcej časti areálu,
spolupráca s inými partnermi, s ktorými tvoríme „eko zónu“ , čím vznikne synergický priestor primárne na vzdelávanie, ale aj podujatia
občianského a komunitného charakteru.

48 644,55

52

Kordícky hrebenák

Projekt umožní realizáciu hlavnej aktivity d) rozvoj turistickej infraštruktúry. Hlavná aktivita umožní pokryť výdavky na obstaranie
požadovaných zariadení (fréza, radlica), na dobudovanie chýbajúcej verejne dostupnej doplnkovej turistickej infraštruktúry.

26 908,70
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Cieľ projektu je vytvorenie náučného chodníka v obci Uhliská. Účelom projektu je podpora environmentálneho vzdelávania, zatraktívnenie
obci a zvýšenie zapojenia miestnych obyvateľov do jej diania. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na rozvoj obce. Náučný chodník
sa vďaka vytvoreným novým voľnočasovým možnostiam zaradí medzi prvky environmentálnej infraštruktúry a stane sa nosným prvkom
turistickej infraštruktúry. Vybudovanie náučného chodníka bude výsledkom činnosti neziskovej organizácie, ktorá sa zaujíma o rozvoj regiónu
a potreby obyvateľov a chce pre nich vytvoriť čo najlepšie podmienky pre bývanie a zatraktívniť región pre turistov i zo širšieho okolia. Týmto
krokom sa pozitívne zmení aj pohľad iných ľudí, ktorí nad bývaním v obci ešte len uvažujú a zároveň sa súčasní obyvatelia utvrdia v tom, že
obec Uhliská je správne miesto pre život. Dôsledkom toho sa predpokladá zvýšenie počtu obyvateľov obce, čo spolu s nárastom počtu
návštevníkov bude pozitívne vplývať na príjmy do obecného rozpočtu a príjmy lokálnych podnikateľských subjektov. Počas obdobia
udržateľnosti projektu sa o pravidelnú údržbu budú starať obyvatelia a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Realizáciou projektu sa očakáva
aj nepriamy pozitívny dopad na tvorbu pracovných miest napr. cez zvýšenú návštevnosť obce a tým zvýšený záujem o lokálne služby (napr.
ubytovanie, stravovanie, doprava a pod.). Realizácia projektu podporí zamestnanosť v oblasti cestovného ruchu v celom regióne. Realizácia
projektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie ani na sústavu chránených území NATURA2000. Náučný chodník nebude
hromadne navštevovaný, preto ani nehrozí riziko poškodzovania rastlinstva a vyrušovaniu živočíšstva. Náučný chodník zaŕňa zastávky počas,
Slovak Development Institute, n.o. ktorých bude rôznymi spôsobmi podporená environmentálna osveta a vzdelávanie v tejto oblasti. Taktiež bude vybudovaná infraštruktúra
slúžiť aj ako miesto odpočinku a relaxu. Realizácia projektu prinesie dané prínosy v obci Uhliská: Environmentálne prínosy: Ochrany prírody
a krajiny; Zachovanie biotopov a biodiverzity; Trvalo-udržateľný rozvoj; Environmentálne vzdelávanie občanov; Zvýšenie povedomia
verejnosti o histórií obce a prírodnom bohatstve Uhlísk; Ekonomické prínosy: Vyššia atraktivita obce z pohľadu cestovného ruchu –príjmy z
cestovaného ruchu; Technické prínosy: Vytvorená environmentálna infraštruktúra s turistickým prvkom – inovatívne a moderné; Sociálne
prínosy: Nové možnosti voľnočasového vyžitia obyvateľov, dostatok podnetov/dôvodov pre návštevu obce; vyššia miera cestovného ruchu a
využitie potenciálu obce“ vyššie povedomie verejnosti o obci Uhliská. Realizácia projektu prispeje k všeobecnému environmentálnemu
rozhľadu obyvateľstva o histórií a prírodnom bohatstve v regióne a obci Uhliská a taktiež o podstatných environmentálnych témach náučným
a zároveň zábavným a inovatívnym spôsobom. Zároveň toto príjemné prostredie bude zdrojom načerpania nových síl, miestom oddychu a
psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná pre vyvážený život a zdravie obyvateľstva.Pozitívny dopad projektu na ľudské zdravie bude
nevyčísliteľný. Vďaka projektu sa rozšíria voľnočasové možnosti obyvateľov aj návštevníkov obce. Ľudia budú môcť tráviť kvalitný čas v
prírode, na čerstvom vzduchu. Práve prechádzky a pobyt v prírode pozitívne vplývajú na psychický stav obyvateľstva. Zároveň prechádzky
patria medzi pohybové aktivity, ktoré sú vhodné aj pre ľudí s obmedzením vykonávať určitý šport a pôsobia ako prevencia pred mnohými
ochoreniami (obezita, srdcovo-cievne ochorenia a pod.), t. j. podporí sa kondícia a zdravie obyvateľstva.

54

Občianske združenie LIBETHA

Zvýšenie informovanosti o historických baníckych tradíciách, práci baníkov v minulosti v regióne, ochrane prírody a rôznorodosti nerastov
ktoré sa ťažili v danej lokalite.

50 000,00

55

SRRZ-RZ pri Základnej škole
s materskou školou

Účelom projektu je:
1. Tvorba životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Škola je inštitúcia s najvyšším podielom zamestnancov v obci
Porúbka aj v okolitých obciach. Zvyšovaním jej atraktívnosti, úpravy a modernizácie je predpoklad trvalého udržania zamestnanosti. 2.
Zlepšenie stavu životného prostredia racionálnym využívaním zdrojov prostredníctvom skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v regióne
v zmysle predpisov EÚ a SR.
3. Podpora činnosti, ktoré vedú k
environmentálnemu správaniu sa, k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, k tvorivému využívaniu zázemia
školy pre posilňovanie pozitívneho cítenia žiakov k životnému prostrediu.
Rodičovské združenie má
za cieľ pomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania, zabezpečovať ochranu záujmov žiakov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy,
samosprávy rozvíjať aj záujmovú činnosť, či podporovať projekty škôl a školských zariadení. Obec Porúbka je strediskovou obcou, uprostred
ktorej sídli základná škola so svojou 70 ročnou históriou. Budova školy prechádza v súčasnom období rekonštrukciou, je lokalizovaná v
prírodnom prostredí. Okolo školy je nádherný park s drevinami, ktoré svojou výškou ohrozujú budovu školy a bezpečnosť žiakov, hlavne v
čase prírodných kalamít. V rámci projektu chceme upraviť a modernizovať park vybudovaním bezpečnej oddychovej a relaxačnej zóny pre
záujmovú činnosť a aktivity rodičov, žiakov i miestnych komunít.

17 991,00

56

Levočský kreatívny spolok

Start up pre začínajúcich tvorcov, rozvoj občianskej vybavenosti, rozvoj prosociálneho správania, zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva,
komplexné využitie existujúcich ľudských zdrojov (kreatívneho potenciálu komunity), podpora znevýhodnených občanov v regióne Spiš

18 998,10

Združenie STORM

Prínosy projektu: 1. mobilnou terénnou prácou a ambulatnou sociálnou prácou v nízkoprahovom kontaktnom centre prispieť k zníženiu
zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z injekčného užívania drog u aktívnych užívateľov drog v mestách Nitra, Sereď, Trnava v
zmysle filozofie Harm Reduction. 2. kontaktovať skrytú populáciu a poskytovať poradenstvo klientom v mestách Nitra, Sereď, Trnava, 3.
nízkoprahovým poradenstvom zvyšovať motiváciu klientov projektu – injekčných užívateľov drog k zlepšeniu svojej aktuálnej životnej
situácii, 4. distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných
injekčných striekačiek, a tým znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení medzi užívateľmi ale aj majoritu, 5. zberom a bezpečnou
likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na okolie užívateľa a majoritu, 6.
minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko
prenosu pohlavných a krvou prenosných ochorení medzi klientmi projektu, ako aj z klientov projektu na majoritnú populáciu.

38 012,64

o.z. Bylinka

Hlavným prínosom projektu je zatraktívnenie územia, rozvoj cestovného ruchu v regióne a rozvoj vidieka. Vytvorením náučnej trasy
špecifického charakteru – formou questingu (pátračky), pre trávenie voľného času návštevníkov územia chceme prispieť k rozvoju
ekoturistiky. Pojem ekoturistika v sebe nesie myšlienku zodpovedného cestovania do prírodných oblastí, ktoré zachováva životné prostredie a
udržuje dobré životné podmienky miestnych ľudí. Predkladaný projekt rozvíja trvaloudržateľný cestovný ruch a vidiecky turizmus. Vidiecky
turizmus čerpá z daností daného miesta, spája sa s pobytom vo vidieckom prostredí – ubytovanie v ľudových domoch, ochutnávka miestnych
špecilít, voľnočasové aktivity spojené s pobytom na vidieku – poľnohspodárske práce typické pre dané obdobie, ale tiež štúdium miestnych
zvykov a tradícii, folklóru a pod. Všetky spomínané formy cestovného ruchu sa usilujú o prepojenie a spoluprácu miestneho obyvateľstva pri
uspokojovaní potrieb návštevníkov bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Rozvoj cestovného ruchu pozitívne vplýva na zvýšeniu
zamestnanosti v regióne.

27 000,00

59

Sánkarský klub Lendak

Vybudovaním zariadenia turistickej infraštruktúry prinesieme do tohto regiónu rozvoj a využite ponúkaného kultúrneho a prírodného
potenciálu obce Lendak. Výsledkom bude oddychové miesto pod altánkom, pri turistických a cykloturistických trasách v okolí obce Lendak
pre návštevníkov a turistov, kde sa bude dať aj opekať a niečo sa aj nové dozvedieť o kultúrnom a prírodnom dedičstve na informačno –
náučnej a pamätnej tabuli. Zariadenia budú osadené v krásnom lesnom prírodnom prostredí s peknými výhľadmi na Belianske a Vysoké
Tatry.

17 544,69

60

Kraso Centrum Košice

Deti a mládež boli počas pandémie odtrhnuté nielen od škôl, ale aj od všetkých ďalších aktivít, či už ide o základné umelecké školy,
dramatické a tanečné aktivity a šport. Aktivity, ktoré vypĺňali ich voľný čas, boli súčasťou každodenného režimu, pevne zabehnuté a
zabudované do kolobehu každodenného života. V tejto novej situácii akoby stratili zmysel, ktorý mal v ich živote protektívnu funkciu,
pomáhal im zvládať stres a bol pre ne zdrojom sebaúcty. Šport pre ne nepredstavuje iba fyzickú aktivitu, umožňuje aj uspokojovanie potriem
sociálneho kontaktu. Šport má nezastupiteľné miesto pri návrate do rovnováhy.

35 748,00

61

Elixír zdravia, n.o.

1.Vytvorenie a udržanie pracovných miest realizáciou projektových aktivít; 2. Zvýšenie kvality života a ochrana zdravia seniorov a ďalších
ohrozených skupín obyvateľstva v regióne; 3. Zvýšenie dostupnosti zdravotníckych služieb pre osamelých a odkázaných na pomoc iných.

33 041,70
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AUTIS

Príprava pre zaradenie detí s PAS (porucha autistického spektra) do bežného života a neskôr v dospelosti aj na trhu práce aplikáciou
inovatívnych metód . Včasná identifikácia diagnózy PAS vplýva na celkový vývin dieťaťa a je veľkým predpokladom využitia správnych
metód a postupov vo vzdelávaní a výchove detí s PAS a následne ich uplatnení sa na trhu práce v dospelosti. V súčasnosti rapídne narastá
počet detí s autizmom. S použitím vhodných inovatívnych intervencií majú deti v dospelosti šancu viesť kvalitný život a uplatniť sa na trhu
práce.

17 218,45

57

58

17 512,00
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Východoslovenské výskumné
a dokumentačné centrum

Motto projektu: „Daruješ človeku rybu,nakŕmiš ho na jeden deň. Naučíš ho chytať ryby, dáš mu dar na celý život“ Na Hrade nad Vinným sme
9 rokov zamestnávali. Ľudia si zvykli, že sa o nich postará občianske združenie. Prihlási ich do soc. a zdravotného poistenia, dali im prácu,
stravu a plácu. V tomto projekte plánujeme vytvoriť možnosť pracovať na Zmluvu o dielo s nepodnikateľmi, ktorí zároveň budú
samoplatcami sociálneho a zdravotného poistenia. Budú pracovať v remeselných dielňach kamenára, tesára a kováča. Neprofesionáli,ale
remeselne zruční ľudia boli v minulých rokoch zaškolení do tajov kamenárskej,tesárskej a kováčskej výroby. Remeslo ovládajú dobre, len sa
nevedia presadiť na trhu práce. Projektom im pomôžeme. U remeselníkov bude objednané dielo /napr. kamenný blok, tesaný trám, kované
mreže / a samí sa budú starať o kvalitné a rýchle zhotovenie diela, aby po jeho odovzdaní dostali nové zadanie /a honorár/. Bezprostredný
úžitok pre ľudí s remeselných dielni bude nová a trvalá skúsenosť postarať sa sám o seba. Zazmluvniť si remeselnú prácu, prihlásiť sa za
samoplátcu sociálneho a zdravotného poistenia, dodať dohodnutú prácu a požiadať si o odmenu za dodanú prácu. Výsledkom budú remeselné
diela, ktoré budú v ďalšom procese použité na záchranné práce NKP hradu nad Vinným. Účelom projektu je pomôcť záchrane hradu nad
Vinným, dať prácu 12 ľudom a naučiť ich novým zručnostiam na trhu práce formou dodávok objednaného remeselného diela.
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Humanité

Projekt ponúka úvodné aktivity, ktoré mobilizujú mladých ľudí, rodičov a ich detí urobiť niečo pre svoje duševné zdravie, rovnováhu a
zmiernenie dopadov spôsobených ochorením Covid-19. PRÍNOS projektu: 1. Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií, efektívne
napĺňanie potrieb detí, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa. 2. Posilňovanie odolnosti mladých ľudí ako významný zdroj pre podporu
duševného zdravia. 3. Outdoorové aktivity ako zdroj fyzickej a psychickej rovnováhy. 4. Zdieľanie podobných tém a problémov v bezpečnej
skupine. 5. Požičovňa montessori pomôcok a hračiek, umožní prístup k jedinečným montessori pomôckam širokej verejnosti.
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STEFANI n.o.

66

Perly gotickej cesty, n.o.

Účelom projektu je spojiť komunitu, priniesť do nej zdravé vzťahy, vytiahnuť obyvateľov von, viesť ich k športu, zdravému životnému štýlu
a tiež k láske k svojmu mestu. Častokrát totiž počúvame, že Žarnovica je malé mesto, že tu nič nie je, že všetci chodia radšej do B. Bystrice.
Alebo nechodia nikam a sedia doma (prevažne mladí) na telefónoch, či tabletoch a častokrát nevyjdu von aj celý týždeň. Výsledkom bude, že
mladí, ale i starší budú tráviť svoj voľný čas aktívne, vonku, v komunite, pri športe a budovať si tak nielen svoje fyzické ale tiež psychické
zdravie.
Realizáciou zámerov projektu sa dostaneme o krok bližšie k nášmu cieľu: k vytvoreniu ďalšieho bodu záujmu na palete ponúk cestovného
ruchu v meste Košice. Plánované osvetlenie môže výrazne vylepšiť atraktivitu pamiatky a umožňuje upútať pozornosť všetkých obyvateľov a
návštevníkov mesta.
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Poliklinika Sabinov, n.o.

Ambulancia bude pokrývať spádovú oblasť minimálne okresu Sabinov, čo predstavuje pokrytie územia s viac ako 60 000 obyvateľmi.
Výsledkom projektu bude nová, doteraz absentujúca ambulancia, v ktorej môžu byť plnohodnotne ošetrení pacienti pozitívni na COVID-19.
Za najväčší prínos možno považovať fakt, že pozitívni pacienti nebudú diskriminovaní kvôli potrebe ošetrenia a táto špeciálna ambulancia
eliminuje možné riziko prenosu ochorenia na iných pacientov a najmä na ošetrujúcich lekárov ostatných ambulancií na nulu – pozitívni
pacienti vôbec nebudú musieť vstupovať do priestorov polikliniky ani iných ambulancií. Pozitívni pacienti budú ošetrení lekárom a zdravotnou
sestrou pri dodržaní všetkých potrebných a platných opatrení. Sekundárne môže projekt splniť aj účel zabezpečenia prevencie nákazy
ochorenia u odborného zdravotníckeho personálu v prvej línii. Vytvorí sa aj jedno pracovné miesto, ktoré priamo súvisí s realizáciou projektu.

68

KAZIMÍRČAN o.z.

Rozvoj turistickej infraštruktúry

49 977,00

14 872,20

10 161,00

46 844,65

44 280,00

44 182,85

