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Predkladateľ projektu
Názov predkladateľa projetku: My z Východnej
Predkladateľom projektu je: neformálna skupina občanov
Meno zodpovednej osoby za projekt: Zuzana Herbrychová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za projekt: 0908554850
E-mail osoby zodpovednej za projekt: herbrychova@bellamos.sk
Adresa predkladateľa projektu: Moyzesova 12
Mesto: Martin
PSČ: 03601
Kraj: Žilinský
Dátum narodenia (uvádzajú len fyzické osoby) / dátum registrácie organizácie: 22.1.1979
Číslo občianskeho preukazu (uvádzajú len fyzické osoby) / IČO organizácie: EU651545
Meno štatutárneho zástupcu organizácie:
Uveďte emailovú adresu štatutára:
Telefónne číslo štatutára: 0908554850
IBAN: SK74 7500 0000 0003 0706 8413
SWIFT kód banky: neuvedené
Ako ste sa dozvedeli o grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec v roku 2017?: Facebook Nadácie Orange
Zapojenie v minulosti: nie
Ak áno, označte v ktorých rokoch bol Váš projekt podporený::

Opis projektu
Názov projektu: My z Východnej
Kraj realizácie projektu: Žilinský
Miesto realizácie projektu: Východná ulica, Martin
Údaje o predkladateľovi.: Moje osobné skúsenosti s realizovaním projektov - v práci zastrešujem väčšinu menších
projektov, či už po tvorivej alebo realizačnej stránke. Jedným z najväčších projektov bol projekt ESF.
Osobný záujem? Som človek, ktorý rád vymýšľa, realizuje, tvorí - na Východnej som takmer denne už 15 rokov ako
učiteľ, 5 rokov ako rodič, 2 roky ako pravidelný návštevník priateľov, ktorí sa tu rozhodli usadiť. Každá jedna pozícia
mi ukazuje množstvo možností tohto prostredia. I nevyužitých.
Tak sme si povedali, že to skúsime - vypracovať projekt, ktorým by sme ukázali všetkým neprajníkom i ľuďom typu
tosanedá, že kde je vôľa, tam aj cieľ :-D
A v prípade, že neuspejeme, máme nápady, ktoré by sme možno v budúcnosti zrealizovali aj sami... Aj keď to bude
ťažšie.
Ale aspoň si nebudeme vyčítať, že sme to neskúsili.
Popíšte východiskovú situáciu a zdôvodnite váš projekt.: Sme rodičia, obyvatelia i učitelia, ktorí na Východnej ulici v
Martine trávia veľa času.
V otvorenom areáli sú umiestnené dve základné školy a jedna materská škola. Jedna zo škôl (a materská škola) má
svoj pozemok oplotený. Druhá škola však disponuje väčšou trávnatou plochou, ktorú má v dlhodobom prenájme
od mesta Martin.
V blízkosti sa nachádza aj Špeciálna základná škola.
Areál na Ul. východnej ponúka veľa možností na trávenie voľného času - v blízkosti bol vybudovaný Chodník
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zdravia (tohto času zničený), prírodná telocvičňa či atletický areál. Všimli sme si však, že chýba priestor pre deti
predškolského veku, resp. pre deti I. stupňa. Na sídlisku (Ul. východná, Bellova) sú len pozostatky starších ihrísk
(kovové preliezky, nedostatočne zabezpečené pieskoviská - veľmi znečistené). Ihrisko, ktoré vybudovala mesto na
blízkom námestí, nedisponuje potrebnou kapacitou či zeleňou. Naopak, priestor na Východnej ulici je zatrávnený,
s väčším množstvom stromov (sú pod dohľadom mesta Martin).
Deti zo škôl či deti zo sídliska sa často hrávajú na atletickej dráhe, resp. na trávnatej ploche, určenej na hod guľou
či oštepom.
Po rozhovoroch s rodičmi by sme radi zrealizovali na uvedenej ploche menšie detské ihrisko z recyklovaných
materiálov (palety, pneumatiky), minifutbalové ihrisko (riadne certifikované) a vytvorili malú komunitnú záhradku a
bylinkové záhony. Takto upravený priestor by umožňoval stráviť čas podľa ľubovôle celej rodine.
Zároveň, pri realizácii projektu by sme radi spojili obyvateľov ulice s pracovníkmi a rodičmi školy.
Vytvorením zdieľaného a otvoreného priestoru by vznikla možnosť, ako by sa mohli realizovať aj rodičia, aj deti.
Uvedený zámer bol komunikovaný aj s príslušným odborom Mesta Martin.
Opis projektu: Prípravná fáza
zabezpečiť finančné krytie
na základe rozpočtu navrhnúť podobu ihriska a ostatných prvkov
zabezpečiť technické zabezpečenie na prvky z recyklovaných materiálov (palety, pneumatiky)
výber dodávateľa na certifikované prvky
informácie, propagácia - obyvatelia, rodičia, učitelia
Realizačná fáza
vytvorenie vyvýšených záhonov
vytvorenie zdieľanej oddychovej zóny - ihriska
V rozpočte projektu žiadame o finančné prostriedky na pokrytie základných prvkov; viaceré položky sme schopní
pokryť sami (zemina, občerstvenie, letáky)
Oblasť zamerania aktivít: využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov
Iné zameranie aktivít:
Ciele projektu: - vybudovať zdieľaný a otvorený priestor s možnosťou aktívneho trávenia voľného času celej rodiny
- zlepšiť vzťahy na úrovni obyvatelia - učitelia - rodičia na Východnej ul.
- psychomotorický rozvoj detí
- zlepšenie občianskeho podvedomia
- skultúrnenie prostredia
Cieľová skupina: - celá komunita z Východnej ulice - obyvatelia panelových domov, žiaci škôl i deti z MŠ
Oslovenie:
- obyvatelia - letáčiky + spolupráca s poslancami Mesta Martin za mestskú časť Sever
- rodičia a učitelia škôl - plagát, web + maily
Realizácia:
- obyvatelia - brigády pri osadzovaní ihriskových prvkov
- učitelia a žiaci - priama realizácia ihriskových prvkov z recyklovaných materiálov
Personálne zabezpečenie aktivít: realizáciu projektu bude zabezpečovať neformálna skupina, pričom
koordinovanie jednotlivých fáz projektu bude zabezpečovať skupina troch osôb - učiteľ ZŠ, rodič ZŠ a obyvateľ
Východnej ul.
Dobrovoľníci boli o zámere už informovaní (spolupracovali na viacerých ďalších projektoch); rovnako boli oslovení
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obyvatelia z priľahlých ulíc - a to formou rozhovoru.
V prípade schválenia projektu bude cieľová skupina informovaná formou letáčikov, mailov či osobných rozhovorov
(pozri časť Cieľová skupina)
Uveďte približný počet dobrovoľníkov, ktorí budú zapojení do realizácie.
Koľko dobrovoľníkov budú tvoriť ľudia so znevýhodnením?: 60/10
Uveďte predpokladaný počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín: 200
Očakávané výstupy, výsledky projektu: - zapojenie minimálne 60 dobrovoľníkov
- zapojenie minimálne 10 dobrovoľníkov (ľudí so znevýhodnením)
- vytvorenie troch vyvýšených záhonov
- vytvorenie 1 pieskoviska z recyklovaných materiálov (palety)
- vytvorenie 1 oddychového posedenia z recyklovaných materiálov (palety)
- vytvorenie prekážkovej dráhy z recyklovaných materiálov (pneumatiky)
- vytvorenie minifutbalového ihriska (certifikované bránky)
- zlepšiť vzťahy na úrovni obyvatelia - učitelia - rodičia na Východnej ul.
- psychomotorický rozvoj detí
- zlepšenie občianskeho podvedomia
- skultúrnenie prostredia
Popíšte, ako chcete zabezpečiť pokračovanie, udržanie aktivít v budúcnosti v nadväznosti na predložený projekt.
Ako chcete udržať dosiahnuté výsledky/výstupy?: zabezpečenie projektu
- starostlivosť a príp. rozširovanie - žiaci priľahlých škôl
pokračovanie a udržiavanie projektu
- úzka spolupráca s poslancami Mesta Martin za mestskú časť Sever
- spoločné športové či kultúrne aktivity všetkých zúčastnených
Zhrnutie projektu: Cieľom je vytvorenie otvoreného, bezpečného a zdieľaného priestoru pre obyvateľov, žiakov a
rodičov Východnej ulice v Martine. V rámci projektu by malo vzniknúť niekoľko vyvýšených záhonov s bylinkami,
kvetmi, príp. úžitkovými rastlinami, malé futbalové ihrisko, pieskovisko či prekážková dráha, väčšina z
recyklovaných materiálov. Finančné prostriedky budú
využité na nákup pracovného náradia, materiálu a rastlín na výsadbu či futbalových bránok.

Harmonogram
Začiatok realizácie: 15.6.2017
Dátum ukončenia: 31.10.2017
Prehľad kľúčových aktivít pre dosiahnutie cieľov rozpísaných v jednotlivých mesiacoch:
Od

Do

Stručný popis alebo názov aktivity

od 6-2 do 8-2 Prípravná fáza - zabezpečiť finančné krytie na základe rozpočtu navrhnúť podobu ihriska a
01
01 ostatných prvkov zabezpečiť technické zabezpečenie na prvky z recyklovaných materiálov
7
7
(palety, pneumatiky) výber dodávateľa na certifikované prvky informácie, propagácia obyvatelia, rodičia, učitelia
od 9-2 do 10- realizačná fáza
01
20
7
17
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Rozpočet projektu
Položka

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na
projekt

964,00 €

225,00 €

1 189,00 €

Položka

Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn Spolu
otky

Z toho
požadované

futbalové bránky, drevo, vrátanie sietí

2

360,00 €

ks

720,00 €

720,00 €

farba na drevo - Natrima! na okná a dvere

10

7,50 €

ks

75,00 €

50,00 €

olej na ošetrenie - Natrima! na záhradný nábytok

10

5,60 €

ks

56,00 €

56,00 €

brúsny papier vo zvitku

5

6,00 €

ks

30,00 €

20,00 €

riedidlo

5

1,60 €

ks

8,00 €

8,00 €

drobné náradie a pomôcky (štetce, klince, skrutky)

100

1,00 €

ks

100,00 €

70,00 €

farba, spreje na pneumatiky

5

16,00 €

ks

80,00 €

40,00 €

palety

20

6,00 €

ks

120,00 €

0,00 €

pneumatiky

10

0,00 €

ks

0,00 €

Spolu

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

964,00 €

225,00 €

1 189,00 €

Zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu:
Položka

Zdôvodnenie

futbalové bránky, drevo,
vrátanie sietí

vytvorenie minifutbalového ihriska - deti majú futbal veľmi rady

farby, olej na drevo, riedidlo

ošetrenie paletového nábytku, pieskoviska

farba, spreje na pneumatiky

ošetrenie pneumatík

drobné náradie a pomôcky
(štetce, klince, skrutky)

pomôcky pre dobrovoľníkov

Žiadaná suma
Z Nadácie Orange požadujem finančný príspevok vo výške: 964,00 €

Galéria
Prílohy:
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názov: ucet.jpg
popis: ospravedlňujem sa za nie príliš vábny vzhľad, kartičku nosí manžel :)

názov: op_1.jpg
popis:

názov: op_2.jpg
popis:

Fotografie

Ak sa vaše aktivity týkajú obnovy alebo úpravy verejného priestoru (napr. vytváranie zelených či oddychových zón
pre komunitu, obnova komunitných priestorov a podobne) povinnou prílohou je min. 1 fotografia súčasného
stavu priestoru.:

názov: 20170518_143631.jpg
popis:
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názov: 20170518_145346.jpg
popis:

názov: 20170518_145411.jpg
popis:

názov: 20170518_145416.jpg
popis:

Videá (nepovinné):

Podpis
Súhlas s poskytnutím osobných údajov: Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári, projekte a prílohách
uviedol/la, sú pravdivé a presné. V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov svojím podpisom vyjadrujem súhlas Centru pre filantropiu, n.o. a Nadácii
Orange so správou, spracovaním, zverejnením, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Žiadosti
o poskytnutie podpory v rámci programu Spojme sa pre dobrú vec. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlas je
daný na dobu neurčitú. Predkladateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného
oznámenia.

6/6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

