
 

Finálna podoba projektu

uložená: 13.05.2011, 10:12:19

č. žiadosti: DZO11_109

Informácie o organizácii:

Názov organizácie (meno žiadateľa o grant): Obec Rakovo

Názov projektu: Detský areál Vláčik

Sídlo žiadateľa - Ulica a číslo: Rakovo 8

Sídlo žiadateľa - PSČ: 038 42

Sídlo žiadateľa - Mesto: Rakovo, okr. Martin

Email: ocurakovo@stonline.sk

www: http://www.rakovo.sk

Facebook linka: - 

Právna forma: samospráva - obec/mesto, VÚC

Dátum registrácie: 09.05.2011

IČO (u fyz. osôb rodné číslo): 00647365

Banka žiadateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu žiadateľa (vrátane kódu banky): 12129362/0200

Meno štatutárneho zástupcu: Patrik Antal

E-mail: starosta@rakovo.sk

Číslo mobilu: 0911 228 993

Meno zodpovedného za projekt: Ing. František Žitniak

Pozícia v organizácii: Poslanec obecného úradu

E-mail: zitniak@gmail.com

Číslo pevnej linky: -

Číslo mobilu: 0908 436 354

Hlavné ciele organizácie (poslanie, zámer, náplň): Obecný úrad Rakovo je všeobecná verejná

správa,

ktorej hlavným poslaním je slúžiť obyvateľom obce, efektívne a transparentne nakladať so

zdrojmi pre rozvoj obce, rozvíjať sociálne vzťahy a interakcie medzi obyvateľmi.

Činnosť organizácie (hlavné aktivity, projekty): Kultúrne akcie (MDD, Mikuláš, Deň matiek...),

udržiavanie tradícií (Fašiangy), podpora činnosti miestnych spolkov, organizácií a

dobrovoľníkov, záujmovej činnosti...

Počet pracovníkov na plný úväzok: 2

Počet pracovníkov na čiastočný úväzok: 1

Počet dobrovoľníkov: 2

Počet klientov, príjemcov pomoci, účastníkov aktivít, s ktorými pravidelne pracujete za rok: 15

Súhrnné informácie o projekte:

Stručne zhrňte celý projekt do max 700 znakov, aby nezainteresovaný čitateľ rozumel, čo chcete

robiť, aké výsledky chcete dosiahnuť: Detský areál Vláčik je zameraný na vytvorenie

oddychovej zóny pre deti, mládež, rodičov, ba i starých rodičov v obci. Jeho realizácia má

podporiť rozvoj fyzických - športových zručností, jemnej motoriky a sociálnych vzťahov

detí, rozvoj komunity rodičov obce, poskytnúť priestor na oddych pre starších obyvateľov

obce a zároveň poslúžiť aj ako čakacie miesto v prípade cestovania  vlakom - areál je v

blízkosti vlak. stanice. Ďalším cieľom je rozvíjať aj vzťah k životnému prostrediu a k jeho

ochrane, vzhľadom na to, že súčasťou areálu bude výsadba vyšších aj nižších okrasných

kríkov, kvetinových záhonov a plánuje sa so zapojením rodičov, ale aj ich detí do

udržiavania a ochrany tohto areálu.

Dátum začatia projektu: 11.05.2011

Dátum ukončenia projektu: 15.10.2011
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Miesto realizácie projektu (obec): Rakovo

Miesto realizácie projektu (presná adresa): Rakovo, parcela E - 111/17

Región: žilinský kraj

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: životné prostredie, zdravie

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: ochrana a tvorba životného prostredia,

podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, ochrana a podpora

zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a

sociálnych služieb

Cieľová skupina: všeobecná verejnosť, rodina, zdravotne znevýhodnení, seniori, deti a

mládež

Personálne pokrytie projektu (realizačný tím):

Patrik Antal

E-mail: starosta@rakovo.sk

Mobil: 0911 228 993

Úloha: starosta obce - dozor, kontrola realizácie projektu

Ing. František Žitniak

E-mail: zitniak@gmail.com

Mobil: 0908 436 354

Úloha: projektant - návrh a projekcia detského areálu

PhDr.Janka Kršková

E-mail: janka.krskova@gmail.com

Mobil: 0911 936 519

Úloha: vyplnenie formulára žiadosti

Meno zamestnanca, kt. projekt odporúča: 

Oddelenie, divízia: 

Pôsobisko (miesto): 

Mobil: 

Firemný e-mail zamestnanca: 

Odporučenie zamestnanca, a uvedenie, či bude na projekte osobne participovať: 

Tento zamestnanec odporúča aj iný projekt v tomto zamestnaneckom grantovom programe?:

Tento zamestnanec v minulosti odporúčal aj iný projekt?:

Východisko, ciele a očakávané výsledky:

Východisková situácia, stav pred začatím projektu, definovanie problému, zdôvodnenie potreby

projektu: Ide o využitie voľného priestoru v obytnej zóne (pomerne husto obývaná štvrť

dolného Rakova), kde detské ihrisko - areál chýba. Poloha areálu je vyhovujúca, pretože je

v blízkosti málo frekventovanej cesty a zároveň jeho realizáciou by sa eliminovalo

nebezpečenstvo dopravných nehôd detí, ktoré častokrát prechádzajú cez hl. cestu k

najbližšiemu ihrisku v susednej obci. Ďalšou výhodou polohy a potreby tohto oddychového

areálu je to, že sa nachádza neďaleko vlakovej stanice a poskytne čakajúcim rodičom s

deťmi vhodne využiť čas pred príchodom vlaku.
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Ciele projektu (čo chcete aktivitami dostiahnuť, kde sa chcete dostať):

č. 1: Rozvíjať vzťah k životnému prostrediu a k jeho ochrane.

č. 2: Vytvoriť estetickú a bezpečnú oddychovú zónu pre deti a ich rodičov, starých rodi

č. 3: Podporovať rozvoj fyzických zdatností a zručností detí, ich jemnú motoriku,

osobnostný a sociálny rozvoj detí - odvaha, prekonávanie prekážok, nadväzovanie

kontaktov, rozvoj komunikačných schopností a prosociálneho správania.

č. 4: Vytvoriť komunitu rodičov či starých rodičov, čím by sa upevňovali vzťahy medzi

obyvateľmi. Zapojiť ich do dobrovoľníckej činnosti pri starostlivosti o areál. Boli by

vzorom pre svoje deti či vnúčatá (v rámci prosociálneho správania).

Očakávané kvantitatívne výsledky projektu (merateľné údaje, konkrétne počty zapojených

účastníkov, akcií, výsledkov, kusov a pod.):

približne 20 dobrovoľníkov, ktorí sa budú na projekte podieľať (okrem firemných

dobrovoľníkov)

približne 700  odpracovaných dobrovoľníckych hodín za dobrovoľníkov spolu (okrem firemných

dobrovoľníkov)

Počet ľudí, ktorým projekt pomôže priamo (dlhodobejší, resp. intenzívnejší zásah):

približne 30 seniorov za týždeň - oddych

približne 50 detí za týždeň

Počet ľudí, ktorým projekt pomôže nepriamo (využívajú prostriedky menej často, menej intenzívne):

približne 50 za mesiac - pri čakaní na vlakový spoj

Koľkých vecí, kusov, miest, pamiatok, stromov, zvierat, ihrísk a pod. sa projekt dotkne:

približne 5  základných hracích miest (z čoho drevený domček bude obohatený okrem

šmýkačky aj o ďalšie hracie a zábavné  prvky ) -  Technická správa

približne 2 lavičky na sedenie (neskôr sa podľa potreby dobudujú ďalšie v zmysle

druhej fázy projektu)

približne 5 vyššie okrasné stromy

približne 50 okrasných drevín

približne 13 nízkych okrasných kríkov

približne 2 parkové odpadkové koše

približne  areálové osvetlenia

Počet aktivít, podujatí v súvislosti s projektom:

-

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu (prínos projektu pre komunitu, resp. cieľovú skupinu):

zlepšenie, skrášlenie, úprava niečoho, nové vedomosti, zmenené postoje, hodnoty, názory,

zručnosti, schopnosti, správanie: - skrášlenie živ. prostredia, úprava nevyužitého pozemku na

moderný detský areál a oddychovú zónu v obci,  podpora zdravia detí a  rozvoja ich

sociálnych a prosociálnych zručností, upevňovanie sociálnych vzťahov obyvateľov v obci
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Ako chcete merať alebo sledovať kvantitatívne a kvalitatívne výsledky a dosiahnutú zmenu?

-

Inak: blogovými príspevkami občanov na webovej stránke obce

Podrobné informácie o aktivitách projektu:

Vysvetlenie obsahu, fungovania, logiky projektu: Zmyslom a podstatou projektu je umožniť

obyvateľom všetkých vekových kategórií dolnej časti obce Rakovo (samozrejme, areál je

určený pre všetkých obyvateľov obce) príjemne, veselo a efektívne tráviť voľný čas v novom

modernom oddychovom areáli. Obmedziť (až úplne vylúčiť) nebezpečenstvo dopravných

nehôd pri prechádzaní detí cez hlavnú cestu za ihriskom v susednej obci. Podporiť život a

sociálne vzťahy v obci (stretávanie sa detí a ich rodičov, starých rodičov, susedov...) 

Aké aktivity budete konkrétne robiť na dosiahnutie stanovených cieľov:

Názov: Príprava a realizácia projektu

Termín: júl - október 20011...

Náplň: realizačné práce výstavby areálu

Názov: Medzinárodný deň detí

Termín: jún 2012...

Náplň: súťaže a aktivity pre detí 

Názov: ukončenie šk. roka, letné prázdniny

Termín: leto 2012...

Náplň: súťaže, aktivity, hry pre deti a rodičov

Názov: Deň matiek

Termín: máj 2012...

Náplň: program detí pre mamičky, hry a súťaže pre deti

Doplňujúce informácie:

Ako bude zabezpečená dlhodobejšia udržateľnosť projektu po skončení podpory: -  brigádami

dobrovoľníkov (rodičov, detí...), a to starostlivosťou o čistotu a estetiku prostredia a

parkovej zelene v areáli, starostlivosťou o životnosť a zachovanie dobrého stavu zariadení

na hranie, lavičiek, parkových košov či osvetlenia...

- organizovať zaujímavé aktivity pre deti a ich rodičov v danom areáli

Organizácie, s ktorými na projekte budete spolupracovať:

Názov: Dobrovoľný hasičský zbor

Popis spolupráce: pomocné práce pri budovaní areálu

Názov: Jednota dôchodcov

Popis spolupráce: pomocné práce pri výsadbe okrasných drevín

Názov: Spolok - Spotrebiteľské družstvo Jednota Rakovo

Popis spolupráce: pomocné práce pri výsadbe okrasných drevín

Spôsoby vonkajšej komunikácie - propagácie - projektu (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné):

Kedy: pred a po začatí realizácie projektu                               

Kde: webová stránka obce

Akým spôsobom: oznam o začatí a priebehu výstavby areálu, oznam o slávnostnom
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otvorení areálu, blogy občanov, oznamy o plánovaných podujatiach pre deti a rodičov

vo vybudovanom areáli

Kedy: po skončení výstavby areálu

Kde: regionálny týždenník MY Turčianske noviny - Život Turca

Akým spôsobom: článok informujúci o ukončení výstavby Detského areálu Vláčik v obci

Rakovo a priebehu slávnostného otvorenia tohto nového a moderného oddychového

miesta 

Rozpočet:

SPOLU - Požadovaná suma od Nadácie Pontis: 2 000,00 € Celkové náklady na projekt: 2 500,00 €

Spolúčasť (500,00 €) tvorí 20% z celkovej sumy

Rozp.kat. E: MATERIÁL

drevený detský vláčik

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 100,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: napĺňa podstatu názvu areálu

Požadovaná suma: 80,00 €

Celková suma: 100,00 €

drevený detský domček s príslušenstvom

Jednotk. množstvo: 1.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 1 255,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: hlavné  zábavné zariadenie

Požadovaná suma: 1 004,00 €

Celková suma: 1 255,00 €

okrasné dreviny-nízke

Jednotk. množstvo: 63.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 5,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: skrášlenie priestoru areálu

Požadovaná suma: 252,00 €

Celková suma: 315,00 €

drevené lavičky

Jednotk. množstvo: 2.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 40,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: oddych a dohľad na dieťi

Požadovaná suma: 64,00 €

Celková suma: 80,00 €

odpadkové koše

Jednotk. množstvo: 2.00

Jednotka: ks
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Suma za jednotku: 15,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: zabezpečenie čistoty a estetiky

prostredia

Požadovaná suma: 24,00 €

Celková suma: 30,00 €

okrasné dreviny-vysoké

Jednotk. množstvo: 5.00

Jednotka: ks

Suma za jednotku: 120,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: vytvorenie tienivej zelene

Požadovaná suma: 480,00 €

Celková suma: 600,00 €

okrasný štrk s dovozom

Jednotk. množstvo: 6.00

Jednotka: ton

Suma za jednotku: 20,00 €

Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: vytvorenie ostrovčekov so zeleňou

Požadovaná suma: 96,00 €

Celková suma: 120,00 €

Požadovaná suma pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: 2 000,00 €

Celková suma pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: 2 500,00 €

Navýšenie vďaka podpore nadačného fondu  v Nadácii Pontis

Ak práve naša možná podpora nasledovne inšpiruje alebo umožní získanie ďalších prostriedkov z

iných zdrojov, uveďte svoj predpoklad:

finančný grant z verejných zdrojov (EÚ, štát, samospráva): 

finančný grant od iných firiem (vrátane firemných nadácií): 

finančný grant od iných donorov (napr. iné nadácie): 

finančný dar zamestnancov donorskej firmy alebo ich vecné dary v hodnote: 

finančný dar iných individuálnych darcov alebo ich vecné dary v hodnote: 

Galéria:

Prílohy

Situácia: -dispozičné rozmiestnenie jednotlivých zariadení areálu s parkovou zeleňou

Situácia-širšie vzťahy: -situovanie areálu s funkčnými napojeniami na cestnú komunikáciu a obytné

zóny 

Technická správa: -v správe sa bližšie popisujú fázy realizácie areálu

Výpis LV564 obce Rakovo: -na tomto LV je zapísaná aj dotknutá parcela 111/17

Potvrdenie IČO: -potvrdenie o pridelení IČO

Osvedčenie: -osvedčenie o pridelení DIČ
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Osvedčenie starostu: -osvedčenie starostu obce Rakovo

Zariadenia areálu: -zariadenia s danými fázami realizácie

 

14834.jpg - -mapka s M1:2000: -mapka s M1:2000

vyhlásenie o zabezpečení údržby.pdf: vyhlásenie o zabezpečení údržby

dokument o zriadení obce.pdf: dokument o zriadení obce

Fotogaléria
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