Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu
Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000
Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Naša škola nemá jediný ihriskový prvok - preliezky. Preto pomerne veľký areál stráca na hodnote a
nemá možnosti poskytnúť deťom príležitosť vyskúšať si schopnosti na preliezkach. Preto je náš projekt
prostý, no potreba zaviesť aspoň minimálne ihriskové prvky nevyhnutná, keďže areál je navštevovaný
deťmi v čase veľkých prestávok, Školského klubu detí či v popoludňajších hodinách verejnosťou.
Zriadením aspoň 2 ihriskových prvkov motivujeme komunitu školy k ďalšej spolupráci pri zveľaďovaní
areálu. Chceme tým zvýšiť záujem o školu aj tak, že bude pre okolité deti zaujímavé chodiť na náš dvor.

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Pomerne veľký areál bez ihriskových prvkov, ktorý sa snažíme intenzívne riešiť, no z vlastných
prostriedkov nemôžeme vyčleniť čiastku na ihriskové prvky.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Problémom je, že deti nemajú k dispozícii žiadny hrací prvok, čím areál stráca na hodnote. Chceli by
sme zriadiť preliezky, ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie (hojdačka, kolotoč). V procese
vyhľadávania ponúk na internete a po komunikácii s firmami na realizáciu ihrísk sme si vytypovali dva
hracie prvky. Jedným z nich je hojdačka z pevného kovového materiálu, ktorá v sebe integruje pevnú
hojdačku pre jedného a zároveň hojdačku preklápaciu pre dve deti. Druhým zariadením je kolotoč na
ktorom sa môžu voziť tri deti tak, že sedia na kotve a krútia sa dookola. Oba prvky sú z pevného
materiálu a sú vhodné aj pre staršie deti. Dopadová plocha nie je nutná, najmä ak sa zariadenia
inštalujú v časti s trávou.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,

skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)
Koordinátorom je riaditeľ školy, ktorý prisľúbil Parlamentu žiakov školy, že im preliezky zoženie. Zatiaľ

sa mu podarilo v spolupráci so žiakmi zriadiť pieskovisko. Motivuje ma túžba detí po tom, aby sa mohli
konečne plnohodnotne hrať na veľkom areáli.

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Aktivity popisuje výchovný program školy - ide najmä o hru a relaxačné aktivity po vyučovaní.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy
očakávate)
Obrovské. Vždy keď sa zaviedla zmena alebo nejaká novinka, komunita na to pozitívne reagovala a
škola si ju zíáskala. Očakávam najmä spokojnosť detí, ktoré potrebujú funkčné ihrisko.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom
bude môcť výsledky projektu využívať)
Žiaci ZŠ, MŠ, členovia Školak klubu, verejnosť.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
Aj naďalej budeme hľadať finančne prijateľné a bezpečné možnosti dopĺňania areálu. Aj formou
zbierok. Aj formou organizácie dobrovoľníkov. Samozrejme, v spolupráci s naším bezpečnostným
technikom. Areál školy má veľmi veľký potenciál.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Požadovaná suma napĺňa možnosť zakúpenia 2 kvalitných druhov preliezok s bezpečnostnými
prvkami. Išlo by o hojdačku a kolotoč.

Kontakt (email, tel.č.):
PhDr. Ján Papuga, PhD

