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Názov projektu:

Zveľadenie a úprava ihriska
Autor/ka: Juraj Vrbovský
Stručný popis:
Projektom Ihrisko Mládežníci chceme riešiť problém spojený s nedostatočným športovým vyžitím detí
a mládeže a taktiež vytvoriť bezpečnú a oddychovú zónu na sídlisku .V rámci projektu chceme riešiť
oddelenie ihriska oplotením od cestnej komunikácie a časti chodníka. Na zelenej ploche nad ihriskom
plánujeme vytvoriť športovo oddychovú zónu. Cieľové skupiny projektu sú všetky vekové kategórie:
deti a mládež a ich zmysluplné využitie voľného času, dospelí a seniori – budovanie a zlepšovanie
vzťahov, pocit spolupatričnosti, komunitný rozvoj. Podpora spoločného trávenia voľného času.

Opis projektu:
Na zrealizovanie plánu je potrebné vykonať nevyhnutné úpravy terénu (vykopať pätky na osadenie
stĺpikov oplotenia, informačnej a kresliacej tabule, pingpongového stola), úprava terénu pri osadení
lavičky, paletového sedenia a stola. Zabezpečenie materiálu na vybudovanie športovo oddychovej zóny
(konštrukcia gabionovej lavičky, kamenivo a drevo na konštrukciu gabionovej lavičky), oplotenie ihriska
a oddychovej zóny, úprava konštrukcie basketbalových košov a dreveného ohradenia ihriska, betón na
zabetónovanie (stĺpikov oplotenia, informačnej, kresliacej tabule a pätiek na osadenie pingpongového
stola)...

Časový harmonogram:
Apríl – Október 2017

Miesto realizácie projektu:
Ihrisko Mládežnícka č. 31-41 Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1.Betón na zabetónovanie pätiek

508,51

2.Oplotenie ihriska a športovo oddychovej zóny

932,11

3.Gabionová lavička + kamenivo + drevo na lavičku

925,76+375,06+205=1505,82

4. Farby, spojovací materiál a brúsny materiál (paletové sedenie,
ohradenie ihriska, konštrukcia basketbalových košov, drevená
časť gabiónovej lavičky)

275,00

5. Informačná tabuľa

251,68

6. Kresliaca tabuľa

588,00

7. Gumená dopadová doska 100x100x4 cm zelená – 11 ks

337,70

8. Poplatky (vyjadrenia o existencií sietí, poštovné za jednotlivé
prvky)

140,00

9. Strojová úprava terénu

450,00

Celkový rozpočet projektu v €:

4988,82

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Úprava basketbalových košov a dreveného ohradenia okolo ihriska (brúsenie, natieranie), výroba
sedenia so stolom (paletový systém – zabezpečenie paliet, brúsenie, natieranie), zabezpečenie
stromovej výsadby (v spolupráci s fi ZAaRES), zabezpečenie pingpongového stola (cez OZ Mládežníci),
príprava na osadenie stĺpikov (výkop jám), vybudovanie oplotenia ihriska a športovo oddychovej zóny,
osadenie informačnej tabule a kresliacej tabule. Rozsah práce podľa potreby a možností (cca.5 hod.
týždenne)...

Prílohy:

Ihrisko – návrh (pôdorys):

