Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu

Adventný víkend
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
2650,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou
podporíme aktívny prístup obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu životu na Kramároch.
V tomto projekte by sme sa zamerali na trojdňovú víkendovú aktivitu, ktorá by prebiehala prvý víkend v mesiaci december
2019, kedy by sme spolu s obyvateľmi Kramárov radi vo voľnom priestore pred kostolom na Kramároch osadili a rozsvietili
vianočný stromček. Slávnosť by sprevádzala produkcia vianočných kolied, pohostenie by pripravili členovia OZ Kramárčan,
alebo obyvatelia Kramárov na dobrovoľnej báze. Adventný víkend by trval 3dni, v podstate by sa jednalo o taký malý
vianočný trh pod holým nebom. Máme v úmysle osloviť ZŠ Cádrová, miestny Klub dôchodcov, prípadne OZ Kramárik, ktorí
by pri príležitosti adventu pripravili kultúrny program a hudobné vystúpenia. Nakoľko sa jedná o víkend 6.-8.12. pre deti by
sme pripravili mikulášske balíčky.
Obyvatelia Kramárov sa tak pobavia v mieste kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov
a začnú sa zaujímať a mať radi aj priestor, v ktorom žijú.

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Na Kramároch by tak bola možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov všetkých vekových
kategórií.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Zorganizovaním komunitných stretnutí zacielené na vyššie popísanú skupinu obyvateľov sa vytvorí pozitívna interakcia týchto
skupín a kreuje sa záujem v týchto skupinách pre účasť na spoločných spoločenských a športových záležitostiach MČ
Kramáre.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. Má za sebou úspešnú akciu Malý vianočný trh na Kramároch (6.12.2015), ktorý sa
stretol s pozitívnym ohlasom v miestnej komunite.

Tri roky bolo OZ Kramárčan úspešné s projektom Aktívny Kramárčan, z ktorého rozpočtu bola časť využitá na jeho realizáciu.
V rámci aktivít OZ Kramárčan bolo v tomto roku zorganizovaných niekoľko športových akcií – volejbal, badminton
a powerjoga, a spoločenských akcií – hľadanie kameňov, Silvester so psami.
V roku 2017 sme nadviazali na pôvodnú činnosť a zorganizovali sme spoločný výlet do kramárskeho lesa, turnaj vo volejbale
a badmintone a naďalej okračujú pravidelné hodiny jogy.
Projektová koordinátová: Ing. Beata Kafková,

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
1.

Koordinátori projektu zabezpečia z prostriedkov participatívneho rozpočtu stánky s občerstvením, v ktorých budú
prezentovať a ponúkať svoje produkty obyvatelia Kramárov, alebo prevádzkovatelia podnikov na Kramároch .
2. Zabezpečia kultúrny program, ktorý bude pozostávať z predstavenia členov Klubu dôchodcov na Kramároch
a vystúpenia detí zo základných škôl, alebo materských škôl na Kramároch
3. OZ Kramárčan zabezpečí vianočný stromček, jeho osadenie a výzdobu
4. OZ Kramárčan zabezpečí ozvučenie priestoru a hudobnú produkciu vianočných skladieb
Všetky pripravované aktivity OZ Kramárčan budú dostatočne vopred avizované na fb stránke ozkramarcan.sk, ktorá bola za
účelom komunikácie aktivít v rámci participatívneho projektu Aktívny Kramárčan zriadená.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Podpora spoločenského života a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite
a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských
vzťahov medzi cieľovou skupinou, spoznanie sa navzájom s obyvateľmi Kramárov.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Obyvatelia Kramárov

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
V prípade úspechu tejto akcie je možné pokračovať v nej aj nasledujúci rok.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
por.č.

popis položky

počet
kusov

jedn.cena suma spolu

1.

Vianočný stromček a osvetlenie,
dodávka EE počas vianoc

1

500

500

2.

Predajný stánok 3x4,5m

1

300

300

3.

reklama: vianočná výzdoba
priestoru, letáky, reklamné plagáty

1

800

800

4.

Občerstvenie a hudobná produkcia

1

500+300

800

5.

Mikulášske balíčky

50

5

250

Spolu

Spolu

Kontakt (email, tel.č.):
Beata Kafková

2650

