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Záverečná správa
Názov/Meno a priezvisko
predkladateľa

My z Východnej

Adresa predkladateľa

Moyzesova 12

Mesto

Martin

PSČ

03601

IČO organizácie/číslo OP

EU651545

Meno osoby zodpovednej za
projekt

Zuzana Herbrychová

Telefón/Mobil

0908554850

E-mail

herbrychova@bellamos.sk

Informácie o realizácii projektu
Názov projektu

My z Východnej

Stručný opis východiskovej
situácie, čo bolo Vaším
zámerom.

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.
Po rozhovoroch s rodičmi sme chceli zrealizovať 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 sme plánovali spojiť obyvateľov ulice s
pracovníkmi a rodičmi školy.
Vytvorením zdieľaného a otvoreného priestoru mala vzniknúť možnosť, ako by
sa mohli realizovať aj rodičia, aj deti.

Podarilo sa Vám splniť
stanovené ciele?

Ciele:
- vybudovať zdieľaný a otvorený priestor s možnosťou aktívneho trávenia
voľného času celej rodiny - splnené
- zlepšiť vzťahy na úrovni obyvatelia - učitelia - rodičia na Východnej ul. čiastočne splnená; napriek neustálej komunikácii a zdôvodňovaniu sa do
realizácie projektu zapojilo malé množstvo oslovených obyvateľov; podobne to
bolo aj so spoluprácou s poslancami za mestskú časť Sever (nekomunikovali).
Potešiteľné je, že sa do prác zapojili deti zo Špeciálnej základnej školy...
- psychomotorický rozvoj detí - splnené
- zlepšenie občianskeho podvedomia - aj tento cieľ pokladáme za splnený. Na
realizácii sa zúčastnili mnohé deti - a samy uznali, že to, čo vytvorili vlastnými
rukami, si vážia viac.
- skultúrnenie prostredia - určite splnené.
Pozitíva
- mnohé zapojené deti
- užšia spolupráca dvoch škôl - a spolupráca dvoch skupín detí
-obyvatelia pomaly nachádzajú cestu na toto ihrisko
-palety, pneumatiky či potreby na vyvýšený záhon sme dostali darom
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Negatíva
- málo zapojených obyvateľov
- nespolupracujúci poslanci
Zrealizované aktivity

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
V tejto fáze prebehol výber na dodávateľa bránok (cez 123dopyt a
katalogfirmy.sk - ozvali sa štyria dodávatelia). Certifikáciu, montáž a výrobu
bránok ponúkal komplexne jeden dodávateľ.
Palety sme získali darom od firmy MarkoMT, pneumatiky darovali rodičia.
Učitelia a rodičia boli oboznámení s plánom projektu.
Bola nadviazaná spolupráca so zástupcami obyvateľov príslušných ulíc.
Zároveň boli oslovené jednotlivé školy.
V realizačnej fáze žiaci SZŠ BellAmos zrealizovali zostavenie vyvýšených
záhonov a posedenia z paliet. V rámci realizácie sa rozhodli, že urobia ešte
knižnú búdku a opravia kompostovisko.
Dobrovoľníci sa stretli niekoľkokrát; najväčšia brigáda bola 14. 10.

Uveďte faktory, ktoré
ovplyvňovali priebeh v
pozitívnom i v negatívnom
zmysle. Opíšte zaujímavé
momenty z realizácie.

Pozitíva
- nadšenie ľudí, ktorí boli do projektu priamo zapojení
- nadšenie verejnosti, keď sa dozvedeli o projekte
- dary, ktoré sme dostali - počnúc zľavami, ktoré sme dostali v obchode s
farbami až po darovanie paliet, pneumatík či fólie do vyvýšených záhonov;
zároveň nám mnohí sľúbili, že nám na jar darujú semienka a priesady
- spolupráca so špeciálnou školou
- pozorovanie rodín, ako pomaly nachádzajú cestu na ihrisko
Negatíva
- malá účasť na brigáde - až odmietanie akejkoľvek spolupráce (argument: Je to
pri Súkromnej škole, hľadíte len na vlastný prospech...)
- ničenie priebežne urobenej práce
- počasie, ktoré nám znemožnilo urobiť brigádu viackrát

Ako Vy osobne vnímate
zmenu, ktorú priniesol Váš
projekt? Vidíte zmenu napr. vo
vnímaní, v postoji ľudí, či už v
pozitívnom alebo negatívnom
zmysle?

Moje osobné pocity sú... veľmi rozporuplné. Na jednej strane hundranie, že
nikde nič nie je. Na druhej strane - ak máme priložiť ruku k dielu, nechce sa
takmer nikomu... alebo za tým vidia prospechárstvo, a to aj napriek jasnému
zámeru a odkomunikovaniu.
Na druhej strane, tieto negatívne pocity sú vyvážené nadšením detí, ktoré sa
priamo podieľali na vytváraní tohto ihriska a už teraz sa pýtajú na to, ako
budeme pokračovať...

Stručný opis kvalitatívnych a
kvantitatívnych výstupov v
bodoch.

kvalitatívne výstupy
- zlepšiť vzťahy na úrovni obyvatelia - učitelia - rodičia - pomaly, ale iste...
veríme, že na jar sa vzťahy ešte zlepšia
- psychomotorický rozvoj detí - vzhľadom na to, že prekážková dráha je robená
v spolupráci s trénermi, veríme, že prispeje k zlepšeniu obratnosti
- zlepšenie občianskeho povedomia- tu vidíme najväčšie rezervy (ničenie
majetku)
- skultúrnenie prostredia - áno, určite áno.
Kvantitatívne výstupy
- zapojenie minimálne 10 dobrovoľníkov (ľudí so znevýhodnením) - áno, bolo
ich zapojených 20 (špeciálna škola + žiaci BellAmos + dieťa/obyvateľ)
- vytvorenie záhonov - splnené
- vytvorenie pieskoviska - nesplnené (pre problémy s hygienou); nahradené
preliezkou z veľkej pneumatiky
- vytvorenie posedenia - splnené
- vytvorenie prekážkovej dráhy - splnené (bohužiaľ, je najčastejším terčom zo
strany vandalov)
- vytvorenie minifutbalového ihriska - splnené

Výber primárnej cieľovej
skupiny, ktorej sú výsledky
realizácie projektu určené

rodiny s deťmi
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Počet zapojených
dobrovoľníkov

55

Uveďte približný počet
odpracovaných
dobrovoľníckych hodín spolu

150

Využili ste počas realizácie
projektu aplikáciu Krajšie
miesta?

nie

V prípade, že ste aplikáciu
Krajšie miesta využili, podarilo
sa Vám prostredníctvom nej
získať dobrovoľníkov na vaše
realizované aktivity?
Plány do budúcnosti

Veľmi radi by sme pokračovali v ďalších aktivitách, ktoré by dané prostredie
ešte viac otvorili. Keďže nám boli prisľúbené ďalšie palety, radi by sme
obnovili/zrevitalizovali kompostovisko + radi by sme sa dohodli na hygienickom
riešení pieskoviska/kamienkového ihriska.
Vzhľadom na to, že počas realizácie nášho projektu bola odstránená prírodná
telocvičňa, budeme uvažovať o ďalšom projekte, ktorý by mohol chýbajúce
prvky nahradiť.
V pláne je vytvorenie knižnej búdky.

Záverečná anotácia - krátke
zhrunutie o priebehu a
výsledkoch zrealizovaného
projektu (5-8 viet - čo
sa realizovalo, kto sa na
realizácii projektu podieľal a
pre koho bol určený, čo
sa dosiahlo, stručne
vymenované položky na čo
boli použité finančné
prostriedky).

Naším cieľom bolo zrealizovať na malej trávnatej ploche menšie detské ihrisko
z recyklovaných materiálov (palety, pneumatiky), minifutbalové ihrisko (riadne
certifikované) a vytvoriť malú komunitnú záhradku a bylinkové záhony. Takto
upravený priestor by umožňoval stráviť čas podľa ľubovôle celej rodine.
Pri realizácii projektu My z Východnej spojili mnohí ľudia svoje sily. Pomocnú
ruku podali deti a pedagógovia zo Špeciálnej základnej školy a Súkromnej
základnej školy BellAmos, ale aj rodičia a obyvatelia z Východnej, Bellovej či
Jilemnického ulice. Vďaka nim sa už teraz môžu deti vyšantiť na
minifutbalovom ihrisku a keď vyrastie zasiata tráva, k dispozícii bude aj veselá
prekážková dráha z pneumatík. Na jar bude možné využiť vyvýšené záhony a
čoskoro pribudne aj knižná búdka.
Základným cieľom bolo vybudovať tvoreného, bezpečného a zdieľaného
priestoru pre obyvateľov, žiakov a rodičov Východnej ulice v Martine. Veríme, že
sa nám to spoločnými silami podarilo... a bude dariť aj naďalej.

Nepovinná otázka:
Vaše návrhy, námety na
inováciu programu Spojme sa
pre dobrú vec

Finančná správa

Pri vyúčtovaní sa postupuje podľa Návodu na vypracovanie finančného vyúčtovania.
Poštou netreba nič posielať. Celá záverečná správa a vyúčtovanie sa odosielajú elektronicky.

Celková výška schváleného
finančného príspevku
Vyúčtovanie

964,00 €

Čerpaná suma z grantu

Vlastné a iné zdroje

Celkové náklady na projekt

964,00 €

206,01 €

1 170,01 €

Prehľad
čerpania a
zdrojov
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Číslo Názov položky

Schválená
suma položky
(podľa
zmluvy)

Skutočne čerpaná
suma z grantu
Nadácie Orange

Suma čerpaná
z vlastných
zdrojov

Suma
čerpaná z
iných zdrojov

Čerpanie
spolu

1

futbalové bránky,
drevo, vrátane sietí

720,00 €

720,00 €

4,80 €

0,00 €

724,80 €

2

farba na drevo Natrima! na okná a
dvere

75,00 €

50,00 €

17,50 €

0,00 €

67,50 €

3

olej na ošetrenie Natrima! na záhradný
nábytok

56,00 €

44,80 €

0,00 €

0,00 €

44,80 €

4

brúsny papier vo
zvitku

30,00 €

7,30 €

7,30 €

0,00 €

14,60 €

5

drobné náradie a
pomôcky (štetce,
klince, skrutky)

100,00 €

40,02 €

29,40 €

0,00 €

69,42 €

6

farba, spreje na
pneumatiky

80,00 €

19,49 €

10,00 €

0,00 €

29,49 €

7

palety

120,00 €

0,00 €

0,00 €

120,00 €

120,00 €

8

pneumatiky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9

riedidlo

8,00 €

2,39 €

0,00 €

0,00 €

2,39 €

10

náradie na údržbu

80,00 €

80,00 €

16,98 €

0,03 €

97,01 €

Čerpaná suma z grantu

Vlastné a iné zdroje

Celkové náklady na projekt

964,00 €

206,01 €

1 170,01 €

Spolu
Komentár k zúčtovaniu

Cena futbalových bránok (dodávateľ bol vybraný na základe cenového
prieskumu) - cena vyššia o 4,80€ uhradená z vlastných zdrojov
farba, spreje, olej, riedidlo - výrazná zľava od predajcu - 10 - 20%
palety, pneumatiky - dostali sme zdarma - so zabezpečením a s dovozom
pomohli rodičia aj obyvatelia
nopová fólia, sadenice, trávne semeno - sponzorské dary

Tab. 2: Zoznam účtovných dokladov
Ak je prijímateľom grantu fyzická osoba, pri dokladoch z registračnej pokladne sa uvádza ako spôsob úhrady
"hotovosť" a nie je nutné uvádzať druhotný doklad.

Číslo
Číslo
prvotného Typ prvotného dokladu druhotného
dokladu
dokladu

Spôsob úhrady
(typ druhotného
dokladu)

Položka

Suma

futbalové bránky, drevo, vrátane
sietí

724,80 € 1A

faktúra

1a

bankový prevod/výpis
z účtu

farba na drevo - Natrima! na
okná a dvere

67,50 €

1D

blok z registračnej
pokladne

1D

hotovosť

olej na ošetrenie - Natrima! na
záhradný nábytok

44,80 €

1B

blok z registračnej
pokladne

1B

hotovosť
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brúsny papier vo zvitku

5,00 €

1C

blok z registračnej
pokladne

1C

hotovosť

drobné náradie a pomôcky

16,01 €

1C

blok z registračnej
pokladne

1C

hotovosť

farba, spreje na pneumatiky

16,77 €

1B

blok z registračnej
pokladne

1B

hotovosť

drobné náradie a pomôcky

39,82 €

1E

blok z registračnej
pokladne

1E

hotovosť

brúsny papier vo zvitku

9,60 €

1E

blok z registračnej
pokladne

1E

hotovosť

farba, spreje na pneumatiky

12,69 €

1F

blok z registračnej
pokladne

1F

hotovosť

riedidlo

2,38 €

1F

blok z registračnej
pokladne

1F

hotovosť

drobné náradie a pomôcky

13,59 €

1G

blok z registračnej
pokladne

1G

hotovosť

náradie na údržbu

97,01 €

1H

blok z registračnej
pokladne

1H

hotovosť

Vložiť čitateľné naskenované účtovné doklady kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ SÚBORY.
názov blok_1B.pdf
popis Natrima na
záhradný nábytok olej spreje 20%
zľava

názov blok_1C.pdf
popis drobné náradie a
pomôcky brúsny
papier

názov blok_1D.pdf
popis Natrima - farba 10%
zľava

názov faktura_branky_1A.pdf
popis

názov

branky_1a.pdf

popis

názov blok_1E.pdf
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popis drobné náradie a
pomôcky brúsny
papier z celkovej
sumy odrátaná
položka 9565 Páska výstražná 2,50€

názov blok_1F.pdf
popis spreje riedidlo
zľava 18%

názov blok_1G.pdf
popis drobné náradie a
pomôcky

názov blok_1H.pdf
popis

náradie na údržbu

Galéria
Fotografie dokumentujúce priebeh projektu

názov

Montáž bránok

popis

názov Prekážková dráha
alebo pieskovisko?
popis

názov Práca v dielni,
príprava záhonov
popis

názov Úprava okolia spolupráca so
špeciálnou školou
popis

názov Vyvýšené záhony spolupráca so
špeciálnou školou
popis
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názov Úprava okolia spolupráca so
špeciálnou školou
popis

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis veľká pomoc náročnej ručnej
práci sme sa vyhli
vďaka technike...

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis občerstvenie od
obyvateľov

názov Úprava okolia a
osadenie herných
prvkov, brigáda
dobrovoľníkov
popis

názov Oddychové
posedenie
popis
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názov Záhony
popis Na jar budú opäť
umiestnené do
priestoru... a
pokúsime sa opäť
o nadviazanie
kontaktu.

názov

Záhony

popis

názov

Záhony

popis

názov Práca v dielni,
príprava záhonov
popis

Mediálne výstupy
názov

pozvanka.png

popis

názov

turiec.png

popis

názov my_turiec_43_2017_31_10.jpg
popis článok v regionálnych
novinách

Zaujímavé linky na web stránky súvisiace s realizáciou projektu alebo výstupmi
Adresa web stránky

Heslovitý popis, čo je možné na web stránke nájsť
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