Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu
Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

Občianske združenie Ekoenergia

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 (09-11/2021);
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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OZ Novobanskí Patrioti

2

Body

Odporúčaná výška
dotácie

104,5

31 389,10 €

103,5

21 105,00 €

101

47 160,00 €

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.

100,5

19 971,00 €

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

100

24 660,00 €

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.

Účelom projektu je vytvoriť a posilniť environmentálne povedomie a zodpovednosť žiakov základných a stredných škôl v rámci Košického kraja. Realizácia jednotlivých aktivít projektu
Európske zoskupenie územnej
prinesie bezprostredné pozitívne efekty na všetky vybrané špecifické cieľové skupiny projektu. Výsledok realizácie projektu je zlepšenie a zvýšenie celkovej informovanosti žiakov
spolupráce
Via Carpatia s ručením obmedzeným 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. Ďalšou
dôležitou cieľovou skupinou projektu sú učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa angažujú v problematike. Projekt prispeje k rozšíreniu a rozvoju ich vedomostí a zručností v tejto
oblasti ako aj k zlepšeniu ich pedagogických schopností a práce so žiakmi pri výukovom 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.
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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
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Miestna akčná skupina 11 PLUS
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Por.č.

Názov žiadateľa
Náš Kláštor pod Znievom

Účel projektu

Body

Odporúčaná výška
dotácie

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. ÚŽITOK REALIZÁCIE AKTIVÍT PRE ŠPECIFIKOVANÉ CIEĽOVÉ SKUPINY: CS1 – Samospráva, CS2 –
Podnikateľské subjekty, CS3 – Školy, CS4 – Užívatelia služieb, CS5 – Organizované miestne komunity
Bližší popis úžitkov aktivít pre špecifické cieľové skupiny je súčasťou
formulára P1_1 v časti „Očakávaný výsledok projektu“
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100

27 527,80 €

99,5

49 893,30 €

99,5

18 459,00 €

99

50 000,00 €

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. 1. Deti a mladí ľudia – Cieľová skupina odráža potreby obce s obyvateľmi tvoriacimi najmä rodiny s deťmi a chýbajúcou školou a
akoukoľvek vzdelávacou inštitúciou vynímajúc materskú školu. Koncept umožní slobodný pohyb, v ktorom sa detský, mladý divák bude cítiť pohodlne a vyvolá to v ňom záujem poznania a
zvedavosť. 2. Dospelý divák - Bude môcť si nájsť z portfólia rôznorodosti. Strávi plnohodnotný čas priamo v mieste bydliska nemusí za zážitkom a kultúrou odchádzať do iného mesta.
Zvyšuje kvalitu, hodnotu aj ekonomiku priamo v satelitnej obci. 3. Občianske združenia a iné profesionálne skupiny Odborníci uplatňujúci svoje kvality. Zámerom je poskytnutie miesta na
inovatívny spôsob prezentácie sa. 4. Ostatná verejnosť Seniori, laická verejnosť so záujmom o kultúru, vzdelanie, socializovanie v netradičným spôsobom, avšak prirodzený a prispôsobený
potrebám.
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Centrum dobrovoľníctva, n.o.

8

Brezno pre občanov, n.o.

9

Prínos projektu vnímame v troch rovinách, ktorých spoločným menovateľom je dobrovoľníctvo. Vychádzame z aktuálnych potrieb, ktoré pandémia zvýraznila a stali sa tak témou, ktorú
chceme v Centre dobrovoľníctva, n.o. rozvíjať. Naše dlhoročné skúsenosti ukázali, že prostredníctvom dobrovoľníckej služby vieme sieťovať rôzne skupiny obyvateľov v meste – cez
seniorov, mladých, po marginalizované skupiny, či zdravotne znevýhodnených občanov tak, aby z toho mali úžitok obe strany a zlepšovala sa hlavne ich kvalita života.Prvý (1) z prínosov
spočíva v zlepšení kvality života osamelých ľudí v ich domácom prostredí, prostredníctvom vytvorenia konceptu nového dobrovoľníckeho programu založeného na sprostredkovaní
dobrovoľníkov/čok v dlhodobom horizonte. Išlo by o činnosti, pre ktoré nie je nutné mať opatrovateľský kurz. Vzhľadom na skúsenosti s tvorbou dobrovoľníckych programov vieme, že pre
dosiahnutie profesionality, kvality a udržateľnosti takéhoto programu bude potrebné prejsť celým procesom manažmentu dobrovoľníckeho programu a tiež nastaviť jeho minimálne štandardy
kvality tak, aby reflektovali potreby nielen klientov ale aj dobrovoľníkov/čok. Druhým prínosom (2) bude zvýšená angažovanosť mladých ľudí a ľudí produktívneho veku pre pomoc deťom z
marginalizovaných skupín a zo soc. znevýhodneného prostredia. Takáto dlhodobá dobrovoľnícka činnosť búra stereotypy a prináša v lokálnych vzťahoch lepšiu spoločenskú klímu a pre deti
aj vzory do života. Tieto prínosy vieme zabezpečiť prostredníctvom už zabehnutého dlhodobého dobrovoľníckeho programu Spojivko a Spojivko online a tiež príležitostného
dobrovoľníckeho programu na zmierňovanie osamelosti a pocitov izolácie - Uši k duši. Tretí prínos (3) vidíme v podpore infraštruktúry dobrovoľníctva v kraji. Pred šiestimi rokmi sme ako
servisné centrum začali vytvárať v kraji tzv. sieť Infobodov o dobrovoľníctve a rozvíjať vzdelávaciu stratégiu service learning so školami v BBSK. Infobody sú partnerské organizácie (šesť
občianských združení, prípadne príspevkové inštitúcie v rámci BBSK), ktoré nám na základe zmluvy o spolupráci pomáhajú so šírením osvety o dobrovoľníctve, ako aj s rozširovaním
dobrovoľníckych programov a kampaní v kraji. Takýto tip partnerstva je kľúčový nielen pre nás a našu krajskú pôsobnosť, ale aj pre jednotlivé regióny (resp. okresy). Vďaka takejto
spolupráci a spoločným aktivitám vieme adresnejšie pomenovať a vnímať potreby jeho jednotlivých regiónov a aktivizovať širšiu verejnosť k dobrovoľným aktivitám vo svojich komunitách.
Vzdelávacia stratégia Service learning je medzinárodne uznávanou metodikou, ktorá rozvíja výchovu mladých ľudí k dobrovoľníctvu, prosociálnemu správaniu a citlivosti na potreby
komunít, v ktorých školy pôsobia. Tento prístup pomáha ml. generácii citlivejšie vnímať problémy, ich návrhom riešení obrusujú hrany polarizujúcich názorov. Odburávajú získané
stereotypy a ich angažovanosť pomáha zlepšovať spoločenskú klímu. Takýto prístup je aj zmenou v optike pedagogóv a osvojenie si inovatív. prístupov priamo vo vyuč. procese. Naučia sa
ako metodiku vniesť do predmetov, pretože výchova aktív. občana sa deje práve priamou angažovanosťou v komunite, kde žije.Podpora a mentoring spomínaných organizácií a škôl je preto
jedným z najdôležitejších prvkov ako v BBSK rozvíjať povedomie o dobrovoľníctve a využitie dobrovoľníckeho potenciálu v jednotlivých regiónoch.
Účelom projektu je realizácia obnovy – reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky. Zámerom projektu je realizovať reštaurátorské práce, dokončiť celkovú obnovu národnej kultúrnej
pamiatky v súlade s „Návrhom na reštaurovanie“ a s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ktorý posúdil správu z reštaurátorského výskumu ako aj
návrh na reštaurovanie a rozhodol o prípustnosti reštaurátorskej dokumentácie. Základným cieľom je obnoviť pamiatku a realizovať reštaurátorské práce na záchranu hmotnej podstaty
originálu a obnovu pôvodného výtvarného výrazu objektu v čo najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby pamiatka
mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto sakrálnej stavby. Zrealizovanie projektu má celospoločenský prínos, ktorý spočíva v zachovaní kultúrneho dedičstva. Hrobka je jednou
z málopočetnej skupiny hrobiek s historizujúcou architektúrou v neorenesančnom slohu na Slovensku. Je umiestnená v priestoroch starého cintorína v Brezne. Zrealizovaním projektu sa
skultúrnia priestory cintorína, zvýši sa úroveň bezpečnosti na cintoríne a zlepší sa celkový vzhľad okolia miesta. V roku 2021, v prípade získania dotácie na základe predloženia tejto žiadosti
o dotáciu, nezisková organizácia plánuje zreštaurovať národnú kultúrnu pamiatku. Zrealizovanie tejto aktivity napomôže systematickému prístupu k ochrane národnej kultúrnej pamiatky ako
aj k náležitej prezentácii v súlade s jej pamiatkovými hodnotami.

Por.č.

Názov žiadateľa
NÁVRAT - RDZO

10

Kolpingovo dielo na Slovensku

Účel projektu
Projektom vytvárame nové možnosti pracovnej terapie pre klientov našej organizácie Návrat – RDZO. Práve pracovná terapia podporuje kľúčovú úlohu zohrávajúcu v psychike klienta a to
pocit dôležitosti, zodpovednosti a potrebnosti. Dôležitou súčasťou našej práce je aj preventívna činnosť. Predložený projekt napĺňa viacero aspektov našej práce, pretože prepája užitočnosť
pre našich klientov s protidrogovou osvetou určenou verejnosti, ktorá prirodzene osloví širokú verejnosť, pretože bude poskytovaná nenásilnou formou v zážitku, aký prepojenie unikátneho
miesta polosamoty v Kráľovej a mini ZOO určite prináša. Projekt bude mať týmto prínos pre celý Banskobystrický región, pretože vytvorí inovatívnu a pre región prínosnú zónu oddychu v
Mini ZOO, ktorej súčasťou bude aj osveta prostredníctvom vybudovaného náučného chodníka procesu resocializácie drogovej závislosti pri Mini ZOO. Nemalým prínosom projektu bude
propagácia nášho centra pre deti a rodiny NÁVRAT-RDZO pre širokú verejnosť a propagácia nášho Banskobystrického kraja.
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Odporúčaná výška
dotácie

97,5

20 329,90 €

97,5

49 892,90 €

97,5

23 346,50 €

97,5

38 137,40 €

Vytvorenie účelnej a všeobecno-prospešnej oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v obci Štiavnické Bane

11

Banský Región - Terra Montanae

Body

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.

Centrum včasnej intervencie Košice, 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
n. o.

13

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. Začali sme v rámci Súkromného
centra špeciálno – pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice, kde sme sa venovali deťom v predškolskom a školskom veku s podozrením na riziko vývinového zaostávania. 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.

Por.č.

Názov žiadateľa
Mareena
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Futuristiq

Účel projektu
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.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

97

36 748,14 €

97

44 451,00 €

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.

96,5

25 987,50 €

Zveľadenie, zatraktívnenie kultúrneho dedičstva, turistická infraštruktúra pre využitie dnešného domáceho návštevníka aj s využitím digitálnych nástrojov

96,5

29 170,80 €

96

21 845,80 €

95,5

16 469,00 €

95

18 900,00 €

95

13 771,80 €

Prostredníctvom nových technológií (platforma pre digitálne zdravotníctvo CovidHelper) sa výrazne zvýši prístup k zdravotníckym službám a informáciám pre pacientov trpiacich postcovidovým syndrómom.
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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
16
17
18

OZ Miesto pre život
Pro Kalondiensis
Občianske združenie VERBUM

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.

19

Natura Rusovce
20

Občianske združenie Tekov-Hont
21

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.
Cieľom projektu je vo vytypovaných lokalitách územia vysadiť stromové aleje. Prínosy: krajinotvorba, ekologická únosnosť, staré odrdy stromov, biodiverzita.

Por.č.

Názov žiadateľa
Ižopská kultúrna spoločnosť IQUS
Polgári Társulás

22

Fehér Fűz – Salix Alba

23

Relevant n. o.
24

Asociácia Divadelná Nitra

25

Banícky spolok Spiš

26

27

Účelom a zároveň prínosom predkladaného projektu je predovšetkým oživenie urbánneho prostredia, plochy pre verejnosť. Mestská časť Ižop získa krajšie prostredie pre bývanie a život,
plochy pre pohybové aktivity. Vytvoria sa vhodné podmienky pre biotopy a druhy, dôjde k 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.

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.
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.
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.
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.

Horná Rimava

Sprístupnenie banskej histórie regiónu a banských diel, vytvorenie banského múzea.

Castellum, n.o.

Načrtnuté budovanie kultúrnej infraštruktúry hradu pracuje s kultúrnym potenciálom daného miesta. Premieňa ho na benefity, ktoré vracia do regiónu v podobe: vyššej návštevnosti
hradu/mesta/regiónu. Vyššia návštevnosť miesta prinesie úžitok poskytovateľom služieb v regióne, (stravovacie, ubytovacie služby). Projekt je prínosom pre regionálych výrobcov
a producentov, napr. pre napredujúce domáce vinárstva. Posilňuje tiež vzťah detí – žiakov a študentov k našej histórii a napomáha tvoriť regionálnu identitu. Projekt napomáha budovať
spolupatričnosť s návštevníkmi z Maďarska, ktorí sa identifikujú s našou spoločnou históriu. Úroveň hradu sa pozdvihne a priblíži sa k úrovni prezentácie kultúrneho dedičstva vo vyspelých
maďarských historických mestách. Projekt pomôže vytvoriť ďalšie pracovné miesta, potenciál v tomto smere má najmä historická Diecézna knižnica. Moderné formy prezentácie kult.
dedičstva (video mapping) pritiahnu pozornosť mládeže, ktorá zintenzívni svoj záujem o históriu a bohatstvo nášho regiónu.
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Účel projektu

Lifestarter

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.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

95

40 169,00 €

95

17 937,50 €

95

33 272,10 €

94,5

49 979,70 €

94,5

35 580,80 €

94

44 114,60 €

93,5

49 941,00 €

92,5

30 213,00 €

Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

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)
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Združenie Wave
31

RAFAEL dom n.o.

32

Pôtoň

33

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¬riálnotechnického 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.
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
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Odporúčaná výška
dotácie

92,5

25 101,00 €

92,5

36 012,00 €
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49 905,00 €

92

49 241,00 €

