Návrh projektu v rámci participatívneho rozpočtu
(Výzva na predkladanie projektov v rámci schválených finančných prostriedkov na participatívny
rozpočet na rok 2015)
PROJEKT _ POSTAVME SI STENU
Údaje o navrhovateľovi
Občianske združenie Novomeského
Meno, priezvisko, titul
Občianske združenie Novomeského; v zastúpení – Rastislav Gabera, Ing.;
Názov organizácie – pri právnickej osobe
Občianske združenie Novomeského
Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby
L. Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa
E-mail: kontakt@zdruzenienovomeskeho.eu; Url: www.zdruzenienovomeskeho.eu
Názov a účel projektu
Projekt sa volá "Postavme si stenu"
Zámerom projektu je zrealizovať ďalšiu etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza
na ulici L. Novomeského v Šali.
Účel projektu
Pokrytie nákladov na nový mobiliár - novú lezeckú stenu.
Miesto realizácie projektu - lokalita
Detské ihrisko na ulici L. Novomeského v Šali
Druh položky:
1. Lezecká stena - Premium (každá strana je iný typ preliezky) 1850 € (cena zahŕňa dodávku a
montáž na bezpečnostné kotvy)
Celkový rozpočet v EUR
1 850 €
Popis projektu
Zámerom projektu je zrealizovať ďalšiu etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza
na ulici L. Novomeského v Šali. Ide o areál, ktorý má vo svojej správe občianske združenie
Novomeského. V uplynulých mesiacoch v ňom svojpomocne a s pomocou partnerov buduje nové
detské ihrisko. Hoci ešte nie je oficiálne otvorené, už teraz sa stáva obľúbeným miestom stretávania
sa miestnej komunity - rodín s deťmi a seniorov, ako aj oddychovým miestom na sídlisku. Cieľom
projektu je doplniť priestor detského ihriska o lezeckú stenu s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre
rozšírenie možností telesného rozvoja detí. Jedná sa o certifikovanú šesťuholníkovú vertikálnu
zostavu lezeckých prvkov zameranú na šplhanie, výstup po rebríku a prekonávanie prekážok.
Hlavným účelom tejto aktivity je rozšíriť športovú aktivitu návštevníkov ihriska, ako aj priniesť na
ihrisko prvok využiteľný staršími deťmi.
PRÍLOHA – Návrh vizualizácie (od spoločnosti, s ktorou spolupracujeme pri dodávke)
V Šali, 29. 5. 2015

Rastislav Gabera, t. r.

