PROJEKT Zazeleňme ihrisko

Identifikácia žiadateľa
Občianske združenie Novomeského, L. Novomeského 774/2 , Šaľa, 927 01
Tel.: 0908 107 788, E-mail: kontakt@zdruzenienovomeskeho.eu
Štatutárny zástupca
Rastislav Gabera, L. Novomeského 774/2 , Šaľa, 927 01 (0908 107 788, rasto.gabera@gmail.com)

Opis projektu
Názov – Zazeleňme ihrisko
Miesto realizácie – L. Novomeského, Šaľa. Miesto je v prenájme od mesta Šaľa.
Stručný opis - Občianske združenie Novomeského chce prostredníctvom tohto projektu zrevitalizovať časť
zelenej plochy na novom detskom ihrisku. Cieľom je, aby sa na mieste nasadili nové stromy a nová zeleň.
Združenie chce zároveň získať finančnú podporu pre zakúpenie potrebných technických zariadení, ktoré
použije na ďalšie skrášľovanie areálu (motorovú kosačku vrátane príslušenstva, električky vysávač lístia).
Cieľová skupina - Projekt primárne poslúži komunite rodín s deťmi v Šali a jej okolí.
Očakávania – Cieľom nového projektu je získať potrebný kapitál na zveľadenie zanedbanej plochy, ktorú
postupne meníme na nové detské ihrisko. Ďalším cieľom tejto činnosti je, aby sme poukázali na rozmer
dobrovoľníctva, ktorý chýba generácii detí a mladých. Dobrovoľníckou aktivitou meníme časť sídliska, na
ktorom bude k dispozícii nové ihrisko. To skrýva v sebe potenciál na rôzne ďalšie aktivity, vrátane možnosti
pre deti a mladých – efektívnejšie využiť svoj voľný čas.
Forma a spôsob propagácie banky – Oficiálna internetová stránka združenia, oficiálny profil na sociálnej
sieti a oficiálna tlačová správa pre médiá
Rozpočet projektu
1) Náklady na projekt
a) položky hradené z dotácie – 1000 eur
Zakúpenie novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trávnaté porasty), zakúpenie technických
zariadení na ďalšie skrášľovanie areálu (motorovú kosačku vrátane príslušenstva, elektrický vysávač lístia).
b) položky hradené z iných zdrojov – 50 - 100 eur
Propagácia a občerstvenie (počas brigád)

Zodpovedný za projekt: Občianske združenie Novomeského
Odborná spolupráca: Michaela Sedláková, študentka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a ďalší partner (firma, ktorá pôsobí v oblasti dovozu a
distribúcie záhradkárskych a pestovateľských potrieb)

