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Názov projektu:

Komunitný STREET ART
Autor/ka: Banskobystrický okrášľovací spolok
Stručný popis:
Cieľom projektu „Komunitný street art“ je zatraktívnenie fasády pri vstupe do Komunitného centra
Fončorda, a to s pomocou talentovaných mladých umelcov a členov aktívnych miestnych komunít a
dobrovoľníkov. Banskobystrický okrášľovací spolok už 5 rokov realizuje skrášľovacie aktivity v meste
Banská Bystrica, pričom nevyhýba sa ani zatraktívňovaniu fasád budov (napr. projekt Obnovy
Sásovského vodojemu, za ktorý spolok získal cenu Srdce na dlani). Nový, pútavý, umelecký vstup,
s vysadeným komunitným stromom, sa stane lákadlom pre návštevníkov areálu a bude ladiť s
multifunkčným zameraním, poslaním a využívaním tohto objektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica. Cieľom je aj omladenie, zatraktívnenie priestoru pre generáciu mladých ľudí, obzvlášť
tínedžerov, nielen (ale prioritne) zo sídliska Fončorda.

Opis projektu:
Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS), je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 a od
svojho vzniku realizovalo v meste Banská Bystrica niekoľko dobrovoľníckych projektov, ktoré majú
nielen skrášľovací, ale najmä edukatívny charakter. Svojimi dobrovoľníckymi projektmi podnecuje ľudí
k väčšej starostlivosti o okolie, v ktorom žijú a prispieva k ich aktivizácii. Cieľom dobrovoľníckych
projektov BBOS je ukázať ľuďom, že pasivita a kritika samosprávy nie je namieste, pokiaľ sami
nezmeníme svoj postoj voči prostrediu, v ktorom žijeme a nezačneme sa oň starať. Náročné projekty,
ktorých je BBOS autorom, alebo spoluorganizátorom, si získali priazeň Banskobystričanov, ktorí ich
neváhali oceniť cenami za najobľúbenejšiu aktivitu Týždňa dobrovoľníctva v našom kraji (2014 – Natri
si svoju lavičku, 2015 – Farbená ulička, 2016 – Obnova Sásovského vodojemu). V roku 2017 plánuje
BBOS pokračovať v skrášľovaní mesta Banská Bystrica. Vzhľadom na bohaté skúsenosti tímu BBOS
a spolupracujúcich dobrovoľníkov so street art technikou, ďalším projektom, kde je možné nielen
zatraktívniť priestor, ale najmä edukovať mládež a zapojiť ľudí zo sídliska do dobrovoľníctva, je práve
projekt Komunitný STREET ART. Členovia BBOS považujú za dôležité zveľadiť priestor, v ktorom sú
komunity aktívne a ktorý sami postupne zveľaďujú, preto za miesto realizácie projektu zvolili
Komunitné centrum Fončorda. Projekt je logickým pokračovaním projektov EKO (Exteriérová
Komunitná Obývačka) a Bylinková záhradka, ktoré boli v Komunitnom centre realizované v minulých
rokoch.

Komunitné centrum Fončorda (KCF) sa nachádza v lokalite Havranské, v okrajovej časti jedného z
najstarších banskobystrických sídlisk Fončorda. Zariadenie poskytuje priestor pre občiansku
participáciu jednotlivcov, formálnych i neformálnych skupín obyvateľstva, ťažiskovo zo sídlisk
Fončorda, Radvaň a Kremnička. Vyše 30 000 obyvateľov má možnosť spolupodieľať sa na kreovaní a
využívaní tohto priestoru, realizovať sa priamo v komunite, v ktorej žijú alebo pracujú a prispievať tak
k priamemu ovplyvňovaniu jej rozvoja.
Od roku 2014, kedy bolo centrum Mestom BB zriadené a sprístupnené verejnosti, sa stalo obľúbeným
miestom trávenia voľného času, stretávania sa ľudí v interiéri aj v exteriéri, miestom neformálneho
vzdelávania, vzájomnej pomoci a podpory v komunite. Upevňujú sa tu medziľudské a medzigeneračné
vzťahy; integrované a zapájané do aktivít sú aj skupiny ľudí v sociálnom ohrození alebo zdravotne
znevýhodnení.
Areál KCF poskytuje široké možnosti trávenia voľného času v zdravom prírodnom prostredí uprostred
zelene, ale pritom blízko obytných častí sídliska. Návštevníci radi trávia čas v už dokončených
relaxačných zónach EKO /Exteriérová Komunitná Obývačka/, v bylinkovej záhradke, pri malom
pocitovom chodníku alebo pri pódiu.
Vstup do komunitného centra v zadnej časti areálu na Havranskom, spolu s átriovou časťou a jej
paletovými prvkami, základom udržiavanej komunitnej záhradky, je prvým kontaktným miestom pre
návštevníkov, vďaka ktorým sa ľudia v areáli ľahko orientujú a vytvárajú si k tomuto priestoru vzťah.
Od začiatku sa aktívne komunity usilujú o vytvorenie identity miesta, ktoré korešponduje citlivo s
potenciálom jedinečného prírodného prostredia, významu celej lokality a takéhoto typu zariadenia v
ňom.
Komunitné centrum má vlastné logo, slogan a využíva prvky, ktoré by sa mohli dostať do obrazu
zhmotneného aj na fasádu. Dobre stvárnený príbeh vystihne podstatu zmyslu komunitného života a
vytvorí kompaktný a nadväzujúci celok s už zrealizovanými časťami.
Dotvorí celkovú pozitívnu atmosféru tejto relaxačno-oddchychovo-kultúrnej zóny s multifunkčným
využitím na organizovanie kultúrnych, spoločenských, ale najmä komunitných podujatí typu MDD,
Mikuláš, karneval, Fašiangy, koniec školského roka, koniec prázdnin, Halloween, vianočné trhy,
vystúpenia umeleckých skupín, športové podujati, divadelných predstavení a taktiež na rekreačné
aktivity jednotlivcov alebo skupín ako napr. grilovanie, opekanie, posedenia, oslavy, atď.
Projekt je trvalo udržateľný, keďže sa jedná o vytvorenie miesta slúžiaceho komunitám počas
nasledujúcich rokov. Priamym zapojením obyvateľov do vytvorenia tohto priestoru vznikne trvalý
pozitívny vzťah k miestu bydliska
Vďaka projektu dostanú mladí street artoví umelci priestor na realizáciu, svoju umeleckú tvorbu, vďaka
čomu predpokladáme, že sa predíde nechcenému sprejovaniu grafity na iných miestach v meste.
Projekt má aj edukatívny charakter, keďže tvorí priestor na komunikáciu s mladými ľuďmi o dôležitosti
starostlivosti o priestor v ktorom žijeme. Zároveň podnieti mladých ľudí, tínedžerov, aby sa viac
aktivizovali v komunitách a trávili voľný čas zmysluplne.
Jednotlivé kroky budú realizované v nasledujúcich etapách:
1)
2)
3)
4)

Ošetrenie fasády, prípravné práce
Objednanie materiálu – dodávateľsky / viac v rozpočte
Nákup potrebných materiálov a pomôcok /dodávateľsky /viac v rozpočte
Dovoz materiálov a pomôcok

5) Street art – maľovanie fasády
6) Úprava okolia, výsadba trávnika, výsadba kvetín , stromčekov /dodávateľsky /viac v rozpočte
Slávnostné odovzdanie do užívania spojené s kultúrnymi aktivitami komunity – rámci komunitného
eventu/

Časový harmonogram:
Máj - august 2017

Miesto realizácie projektu:
Revitalizácia a street art umelecké stvárnenie fasády objektu pri vstupe do Komunitného centra
Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Maľovanie fasády, výsadba dreviny
Ochranné pomôcky (pracovné rukavice 1,79 € x 20 = 35,80 €, ochranné
okuliare 2,79 € x 20 = 55,80 €, respirátory 11,99€ x 3 = 35,97€)

127,57 €

Štetce 1,79 € x 20 = 35,80 €

35,80 €

Spreje 4,99 € x 30 (rôzne odtiene) = 149,70 €

149,70 €

Riedidlo 2 x 3,49 € = 6,98 €

6,98 €

Dodávka a montáž veľkorozmerného črepníka s výsadbou okrasnej dreviny

692,93 €

Infopanel / samostatne stojaca vitrína

308,55 €

2. Práce vo výškach
Objednávka výškovej mobilnej plošiny /auto na 2 dni po 5 hodín + doprava
podľa cenníka max 14,40 €

224,20 EUR

3. Občerstvenie a promo
Občerstvenie pre dobrovoľníkov – minerálne vody 100 ks x 0,5 €

50,00 €

Občerstvenie pre dobrovoľníkov na brigády a na záverečnú slávnosť.
2€/osobu x 8 hodín dobrovoľníckej práce x 20 osôb = 320 €

320,00 €

Propagačné materiály – tlač plagátov

200,00 €

Tričká pre dobrovoľníkov s potlačou 30 ks x 6,00 €

180,00 €

Celkový rozpočet projektu v €:

2295,73 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Projekt počíta s aktívnymi dobrovoľníckymi vstupmi pri revitalizovaní priestoru, pomocných prácach
zapojených umelcov – amatérov /dobrovoľníkov/, pri úprave a skrášlení okolia, výsadbe dreviny,
organizovaní slávnostného odovzdania miesta do užívania počas záverečného eventu.

