15.
Názov projektu:

Miesto činu (Enviro a kultúra na jednom
mieste)
Autor/ka: Občianske združenie Umenie na Hornej
Stručný popis:
Cieľom projektu Miesto činu je oživiť banskobystrické sídliská organizáciou osvetových a kultúrnych
podujatí. V 4 banskobystrických lokalitách zorganizujeme v letných mesiacoch koncerty, divadelné
predstavenia, susedské burzy (výmenných akcií) a osvetové aktivity zamerané na zvyšovanie
environmentálne povedomia. Pri aktivitách budeme spolupracovať so študentami z Akadémie
umení, Klubom HaD a občianskym združením EnviroFuture.

Opis projektu:
V minulom roku roku sme v spolupráci s EnviroFuture zorganizovali spoločný projekt na Sídlisku.
Osvedčili sa nám okrem tradičného envirovzdelávania na školách aj komunitné aktivity, ktoré oživujú
sídliská a prispievajú k tomu, aby sa susedia medzi sebou poznali. V súčasnej dobe vzrastá potreba
spolupatričnosti, obyvatelia sídlisk bývajú vedľa seba izolovane, častokrát bez akýchkoľvek susedských
väzieb. Na sídliskách žijú obyvatelia všetkých vekových kategórií, od mladých rodín po seniorov. Radi by
sme začali budovaním dobrých vzťahov a partnerstiev medzi jednotlivými obyvateľmi, ktoré okrem
iného môže viesť aj k väčšiemu záujmu, všímavosti a starostlivosti o prostredie, v ktorom bývajú. Toto
sme si vyskúšali na banskobystrickom Sídlisku a stretlo sa to s pozitívnym ohlasom. Radi by sme
podobné podujatia začali robiť aj na ďalších sídliskách, v spolupráci s občianskymi združenia,
komunitnými centrami, ktoré pôsobia v týchto lokalitách.
Cieľom projektu je zrealizovať v Banskej Bystrici cyklus vzdelávacích a osvetových enviroaktivít, ktoré
budú venované deťom, mládeži, dospelým i seniorom od apríla do októbra 2017.
Aktivity projektu:
 4 susedské burzy - výmenné akcie
 a 4 kultúrno-osvetové podujatia pre obyvateľov banskobystrických sídlisk (2 x divadelné
predstavenie, 2 x koncert),
 16 hodín environmentálneho vzdelávania vo vybraných triedach prvého stupňa 4 základných škôl
v Banskej Bystrici. Budeme sa venovať témam ako ochrana životného prostredia, dôležitosť
správneho triedenia odpadu, obnoviteľné zdroje energie, skautská hodina v exteriéri,




vyhodnotenie dopadu projektu (spraviť prieskum medzi žiakmi základnej školy na danú tému pred
zrealizovaním vzdelávania a po, a následne to porovnáme),
vytvorenie manuálu pre rodiny ako chrániť životné prostredie jednoduchými krokmi (triedenie
odpadu, výroba biočistiacich prostriedkov, ...).

Kultúrno-osvetové podujatia budú realizované v spolupráci so študentami Akadémie umení a Klubom
HaD) a vzdelávacie podujatia v spolupráci s občianskym združením EnviroFuture.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
Apríl
- komunikácia so školami
Máj
- získanie vstupných údajov do analýzy (vyhodnotenia projektu)
- realizovanie vzdelávania na 2 školách
Jún
- realizovanie vzdelávania na 1 škole
- burza – výmenná akcia
- divadelné predstavenie
Júl
- burza – výmenná akcia
- koncert
August
- burza – výmenná akcia
- koncert
September
- realizovanie vzdelávania na 1 škole
- burza – výmenná akcia
- divadelné predstavenie
Október
- analýza dopadu projektu
- vytvorenie a distribúcia manuálu

Miesto realizácie projektu:
Sídliská (Sídlisko, Sásová, Fončorda, Radvaň)

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. odmena účinkujúcim na kultúrnoosvetových podujatiach (4 x 500)
2. technické zabezpečenie kultúrnoosvetových podujatí (4 x 150)
3. prenájom elektriky
4. propagačné materiály na podujatia (8
podujatí)
5. občerstvenie na podujatia (24 podujatí)
6. lektorné na vzdelávacie podujatia (16 hodín
x 2 lektori x 15 eur na hodinu)
7. analýza dopadu projektu
8. manuál pre rodiny - tlač

2 000

Celkový rozpočet projektu v €:

3 700

600
100
160
240
480
0
120

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Vytvoríme propagačné materiály k podujatiam a zorganizujeme podujatia. Pri aktivitách budeme
spolupracovať so študentami z Akadémie umení, Klubom HaD a občianskym združením EnviroFuture.

