NOVÁ ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA PRE RODINY S DEŤMI A SENIOROV
1) Vybudovanie nového detského ihriska na ul. L. Novomeského v Šali (projekt prebieha)
Projekt zahŕňa: revitalizáciu trávnatej plochy a zemné úpravy (už hotové); vybudovanie nového detského ihriska - spojené s inštaláciou štyroch
retiazkových hojdačiek, veže so šmýkľavkou, pružinovou a prevažovacou hojdačkou (sčasti hotové); zemné úpravy dvoch valov, ktoré vznikli z
vykopanej zeminy; po ich úpravách - práce spojené s inštaláciou šmýkaliek a lezeckej steny (v procese realizácie); oficiálne otvorenie nového detského
ihriska, údržba, príp. úpravy a opravy (v pláne)
Zodpovedný za projekt: Občianske združenie Novomeského
Návrh nového detského ihriska vytvoril architekt Tomáš Chuděj a študent Stavebnej fakulty STU v Bratislave Marek Kováčik. Prehľad ostatných
partnerov je možné nájsť na webstránke združenia.
A) Popis projektu
Obsah projektu
V rámci projektu chceme postupnými krokmi (v závislosti od získania finančných prostriedkov) postaviť na sídlisku areál nového detského ihriska,
pozostávajúci z preliezkovej veže zo šmykľavkou, 4 ks retiazkových hojdačiek, pružinovou a prevažovacou hojdačkou, 2 ks šmýkaliek a lezeckej
steny. Všetky zariadenia majú mať bezpečnostné certifikáty, sú prevažne z ekologických materiálov (drevo) s dlhodobou životnosťou. Súčasne chceme
v danom areáli vybudovať tzv. oddychovú zónu s lavičkami. V pláne sú ďalšie práce.
Na projekte pracujeme s podporou rodiny, známych a susedov, ktorí prichádzajú na brigády a s podporou sponzorov, ktorí nás podporili. Po
vybudovaní by malo detské ihrisko spĺňať všetky bezpečnostné parametre. Ihrisko bude oplotené, správe a údržbe sa bude venovať naše združenie, čo
považujeme za súčasť aktívneho prístupu miestnej komunity pri budovaní areálu.
Východiskový stav
Na ul. L. Novomeského v Šali chýba podobný prvok. Pre deti boli k dispozícii len pieskovisko a dve hojdačky s lezeckou stenou, neďaleko od
bytových domov. Myslíme si, že súčasný stav je nevyhovujúci, keďže tieto komponenty chátrajú. Plochy tiež nie sú zabezpečené proti výbehu psov a
mačiek, ktoré svojimi výkalmi ohrozujú zdravie najmenších detí.
Nové detské ihrisko (ako i nová zóna) vyrastá na mieste, kde bola v minulosti zelená plocha a staršie trávnaté ihrisko. Cieľom je zaatraktívniť danú
lokalitu a vylepšiť možnosti trávenia voľného času. Aktuálne je v správe nášho združenia. Vedľa novovybudovaného detského ihriska je aj betónové
ihrisko v nevyhovujúcom stave. Zatiaľ sme nerozhodli, či sa pokúsime obnoviť aj to.

Súčasný stav
Trom mladým šalianskym rodinám (ktoré tvoria združenie) sa za takmer sedem mesiacov podarilo s podporou susedov a sponzorov zrevitalizovať časť
plochy staršieho trávnatého ihriska a vybudovať na nej nové detské ihrisko Hoci oficiálne bude slúžiť až po jeho dokončení, v obmedzenom režime je
k dispozícii už teraz. Za jeden z najväčších úspechov považuje združenie to, že sa mu podarilo prejsť od slov k činom a postupne realizuje svoj sen.
Ďalšie kroky závisia od získania ďalších finančných prostriedkov.
Cieľová skupina projektu
Projekt primárne poslúži komunite rodín s deťmi v Šali a jej okolí.
Očakávania
Cieľom projektu je nepriamo vložiť kapitál, ktorý zveľadí zanedbanú plochu, ktorá sa postupne mení 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. Členovia združenia odpracovali spolu so susedmi, rodinou a známymi na výstavbe doteraz vyše 250
dobrovoľníckych hodín. Všetci dobrovoľníci pracovali na projekte doteraz bez nároku na odmenu.
Veľkým prínosom je tiež samotný rozvoj detí a mládeže – prostredníctvom pohybových aktivít priamo na ihrisku.
Časový harmonogram činností – od januára 2014 do apríla 2015
2014
Január – Február: začali sme uvažovať o výstavbe nového detského ihriska a novej zóny pre rodiny s deťmi a seniorov
Marec: o prvých diskusiách sme s nápadom vytvoriť novú zónu osobne zoznámili vtedajšieho primátora Šale
Apríl: vytvorili sme predpokladaný 3D model ihriska; začali sme pripravovať prvú akciu, ktorá poslúži na podporu výstavby detského ihrisk; o
iniciatíve sme po prvýkrát informovali aj médiá; prvé zámery sme prediskutovali s kompetentnými na Mestskom úrade v Šali; rozhodli sme sa založiť
občianske združenie Novomeského, aby sme jasne a transparentne preukázali, ako investujeme získané finančné prostriedky na tento projekt; založili
sme internetovú stránku www.zdruzenienovomeskeho.eu, kde sú informácie o našich zámeroch.
Máj: vypracovali sme žiadosť o založenie občianskeho združenia a odoslali sme ju na Ministerstvo vnútra SR; riaditeľke pobočky Raiffeisen banka v
Šali sme predstavili krátky zámer projektu, ako aj prvú iniciatívu, ktorú na podporu pripravujeme; stretli sme sa zo zástupcami občianskeho združenia
Šaľa – Tvoje mesto, ako aj občianskeho združenia Petra Bošňáka a predstavili im náš návrh; stretli sme sa s jedným z potencionálnych dodávateľov
prvkov na nové detské ihrisko a predstavili mu svoje návrhy; Ministerstvo vnútra SR nás oficiálne zaregistrovalo ako občianske združenie
Novomeského; na Mestský úrad v Šali sme podali oficiálnu žiadosť o bezplatný prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa; zorganizovali sme prvú akciu pre rodiny s deťmi v Dome kultúry v Šali; zišli sme sa na prvej členskej schôdzi, rozhodli sme o vedení a
bilancovali sme prvú akciu, ktorú sme zorganizovali; mesto Šaľa zaevidovalo našu žiadosť o prenájom pozemku za účelom vytvorenia novej zóny na
Ulici Novomeského.

Jún: zorganizovali sme prvé informačné stretnutie pre susedov; uspeli sme s prvým projektom (projekt Orange); zapojili sme sa do spoločnej brigády
viacerých občianskych združení na úpravu zelene na sídlisku; šalianski mestskí poslanci oficiálne schválili prenájom pozemku v katastrálnom území
mesta, o ktorí sme sa usilovali
Júl: z Mestského úradu v Šali sme dostali návrh nájomnej zmluvy; stretli sme s tromi zástupcami mladej generácie, ktorá by rada pomohla s grafickým
návrhom celej zóny; získali sme prvú oficiálnu finančnú podporu (spoločnosť MAKS-D, Nováky); s mestom Šaľa sme podpísali nájomnú zmluvu na
pozemok; po sérii viacerých stretnutí – architektom, geodetom a ďalšími – sme zverejnili prvú oficiálnu vizualizáciu nového detského ihriska
August: dostali sme list s Mestské úradu, že mesto (Stavebný úrad) nemá námietky pre uskutočnenie drobnej stavby vrátane oplotenia; po získaní tohto
povolenia sme sa zamerali na získanie ďalších povolení – ide o potvrdenia od inštitúcií, ktoré môžu mať na pozemku siete
September: získali sme ďalšiu finančnú podporu (MANAG, spol. s. r. o., ARAKO Slovakia, s. r. o.); vybrali sme dodávateľa, ktorý inštalujú prvé prvky
na detskom ihrisku (spoločnosť NAJ detské ihrisko, Valča); začali sme s výstavbou nového detského ihriska a zorganizovali prvé brigády so susedmi
Október: pokračovali sme v brigádach zameraných na rôzne práce (zemné úpravy areálu a valov, inštalovanie jutovej textílie, dovoz a rozvoz štrku,
oplotenie a ďalšie práce); mesto nás podporilo inštaláciou osvetlenia na ihrisku; so zámerom ihriska sme priamo na mieste zoznámili vtedajšieho
primátora mesta Šaľa; dodávateľ inštaloval na ihrisko prvé objednané prvky nového detského ihriska; získali sme ďalšiu finančnú podporu (Raiffeisen
banka, Šaľa a súkromní darcovia); uzavreli sme spoluprácu so spoločnosťou, ktorá sa venuje dovozu a distribúcii záhradkárskych potrieb (Schetelig);
podali sme žiadosti o podporu VÚC Nitra; aktualizovali sme webstránku združenia; stavbu detského ihriska sme oficiálne „zazimovali“; pokračovali
sme v hľadaní finančných prostriedkov na projekt; získali sme ďalšiu finančnú a nefinančnú podporu (Melk, Bratislava, súkromní darcovia, Merchant,
Šaľa a Prima Steel, Galanta); zapojili sme sa do diskusie o tzv. participatívnom rozpočte.
November - December: zorganizovali sme brigádu spojenú so zemnými úpravami; mesto a mestskú políciu sme upozornili na prvých vandalov,
výsledkom spoločného stretnutia je, že na mieste sa zvýši počet hliadok a peších pochôdzok mestskej polície; s dodávateľmi sme diskutovali o ďalších
návrhoch – vytvorení tabule s prevádzkovým poriadkom a sponzormi na ihrisko; venovali sme ďalšiemu lokálnemu a nadregionálnemu fundrasingu
(snahe získať ďalšie finančné prostriedky); venovali sme sa príprave konštrukcií na ihrisko, dostali sme „darček“ - materiál na nové lavičky
2015
Január – Apríl: hoci oficiálne bude slúžiť nové detské ihrisko až po jeho dokončení (tento rok), v obmedzenom režime je k dispozícii už teraz;
pokračovali sme v lokálnom a nadregionálnom fundrasingu (snahe získať ďalšie finančné prostriedky); aktívne sme sa zapájali do diskusie o tzv.
participatívnom rozpočte, dohodli sme vytvorenie prevádzkovej tabule; začali sme rokovania o ďalších komponentoch na detské ihrisko; uchádzali sme
sa o podporu vo výzve Zlepštie svoje mesto, ktorú vyhlásila Raiffeisen banka; časť poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorí sú vo výbore
mestskej časti č. 1, si vypočulo informáciu o projekte, ktorý sme podali vo výzve Raiffeisen banky; o našich zámeroch sme ich informovali v časti
diskusie na tému tzv. participatívneho rozpočtu, do ktorého diskusii sa zapájame; uhradili sme nájomné za prenájom parcely, ktorú sme získali od
mesta Šaľa; iniciovali sme prvé stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Šaľa; uspeli s dvomi žiadosťami o poskytnutie dotácie z Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja; zorganizovali sme prvé jarné brigády (vyznačili sme a zamerali pôdorys pre chodník a lavičky, osadili sme nové
lavičky – práca spojená – s montážou drevených dosiek na konštrukcie a ich osadením); premiestnili sme časť zeminy z betónovej plochy do areálu
ihriska; začali sme s čistením betónovej plochy ihriska; začali sme diskusiu s vedením mesta o realizácii prívodu vody na pozemok ihriska;

Ďalší plán činnosti na rok 2015 (apríl – december):
Objednávka a zameranie šmykľavky a lezeckej steny; úprava rovinnosti zemných valov; inštalácia jutovej tkaniny so zasypaním; úprava povrchu
ostatných trávnatých plôch; výsadba trávy; kúpa kosačky; inštalácia informačných tabúľ; dovoz makadamu; inštalácia plastových obrubníkov na
prístupový chodník; navozenie, vyrovnanie a zhutnenie makadamu v priestore chodníka; nákup a výsadba zelene podľa projektu; výroba a inštalácia
smetných košov; výroba a inštalácia stojanu na bicykle; inštalácia šmykľavky a lezeckej steny; oficiálne otvorenie ihriska
Hlavný cieľ projektu
Cieľom nového projektu je získať potrebný kapitál na zveľadenie zanedbanej plochy, ktorú postupne meníme na nové detské ihrisko. Areál bude
miestom stretávania sa miestnej komunity – rodín s deťmi a seniorov, ako aj oddychovým miestom na sídlisku.
Financovanie projektu
Občianske združenie Novomeského je mimovládnou (neštátnou) organizáciou. Financované je preto z členských príspevkov, darov a sponzoringu
(finančné i nefinančné dary). Uvažujeme o využití daňovej asignácie 2 %. Vybrané projekty by sme radi spolufinacovali z grantových zdrojov. Naším
partnerom je mesto Šaľa, ktoré nám (vďaka schváleniu v Mestskom zastupiteľstve) prenajalo pozemok, na ktorom aktuálne realizujeme svoju víziu.
Forma a komunikácia projektu
Oficiálna internetová stránka združenia,
Oficiálny profil na sociálnej sieti,
Oficiálne tlačové správy pre médiá – v lokálnej, regionálnej a celoslovenskej tlači, rádiách a TV
Rozpočet (aktualizované k 15. 4. 2015)
Rozpočtové kategórie/položky
Vlastné zdroje
Cudzie zdroje
Spolu
Mzdy a honoráre
Svojpomoc
0
0
Fundraising, projekt
Svojpomoc
0
0
Zemné práce, výkopy, údržba
Svojpomoc
0
0
Administratíva, komunikácia
Svojpomoc
0
0
Osvetlenie areálu
Podpora
1 200 €
1 200 €
Oplotenie areálu
Svojpomoc / Podpora
1 500 €
1 500 €
Materiál/technické vybavenie
Svojpomoc / Podpora
4 000 €
4 500 €
(stavebný materiál a komponenty na ihrisku - štyri retiazkové hojdačky, veža so šmýkľavkou, pružinová a prevažovacia hojdačka)
Celkové náklady:
7 200 €

Ďalšie predpokladané zámery v rozpočte (aktualizované k 15. 4. 2015)
Rozpočtové kategórie/položky
Lavičky
Šmykľavka a lezecká stena
Benzínová kosačka s pojazdom
Makadam + dovoz + zhutnenie
Zeleň
Smetné koše + stojan na bicykle

Vlastné zdroje
300 €

Cudzie zdroje
200 €

Celkové náklady:

Spolu
500 €
2 000 € (+/-)
300 €
300 €
500 €
300 €
3 850 €

Súpis prác na projekte (prehľadne na webstránke – časť „Čo sme urobili“)
B) Základné informácie o občianskom združení Novomeského
Čo a kto je “Občianske združenie Novomeského”? Sme tri mladé rodiny. Žijeme s malými deťmi na ulici L. Novomeského v Šali. Bývame vedľa seba
a hľadáme možnosti, ako vytvoriť novú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Považujeme to za súčasť aktívneho prístupu komunity pri zlepšovaní
života. V tejto zostave sme založili združenie, ktoré má rovnaký názov, ako názov sídliska, kde žijeme. Občianske združenie Novomeského tvorí šesť
ľudí – Rastislav a Denisa Gaberoví, Michal a Andrea Lipiakoví a Marián Marček a Erika Pospíšová. Spolu s našimi deťmi. Našou víziou je vytvoriť
novú športovo-oddychovú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Prvým projektom zóny je výstavba nového detského ihriska.
Aké sú ciele a činnosti občianskeho združenia? Aktívne podporovať voľno-časové aktivity detí a mládež, rozvíjanie fyzických a psychických zručností
detí a mladých; a spolupracovať s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého vývinu detí. Na uskutočnenie cieľov budú
združeniu slúžiť tieto činnosti: - realizácia novej zóny pre rodiny s deťmi; - realizácia kultúrno-spoločenských podujatí a organizácia voľnočasových
aktivít pre deti a mládež; - spolupráca s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého vývinu a detí a publikácia informácií
na internetovej stránke.
Akí sú naši partneri? (prehľadne na webstránke - časť „Podporili nás“)
Čo sme už zrealizovali?
- Stránka www.zdruzenienovomeskeho.eu (vytvorenie a správa informačnej stránky)
- Lokálny a nadregionálny fundrasing (snaha získať finančné prostriedky na projekt)
- Založenie občianskeho združenia “Občianske združenie Novomeského”
- Rozprávková ulica s Majstrom “N” a prekvapením (akcia pre rodiny s deťmi)
- Začiatok výstavby nového detského ihriska (prvý projekt novej zóny)
Kontaktné údaje:
Občianske združenie Novomeského, L. Novomeského 774/2 , Šaľa, 927 01
E-mail: kontakt@zdruzenienovomeskeho.eu; Url: www.zdruzenienovomeskeho.eu

