Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2019
Názov projektu

Kino Kramer
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
4200,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 a športovému životnému štýlu na Kramároch. Radi by
sme pre obyvateľov Kramárov premietali v priestoroch DK Kramáre, alebo na ihrisku Jahodová – podľa ročného obdobiaaktuálne filmy. V letných mesiacoch jún, júl, august by sme chceli premietať každý druhý týždeň na ihrisku Jahodová vo
večerných hodinách o 20:30hod a v zimných mesiacoch raz za mesiac v DK Kramáre v hornej sále.
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 nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov všetkých
vekových kategórií. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej
rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Zorganizovaním komunitných stretnutí zacielené na všetkých obyvateľov Kramárov,vytvorí sa pozitívna interakcia a kreuje sa
záujem pre účasť na spoločných spoločenských 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 a tri ročníky projektu Aktívny Kramárčan
Projektová koordinátorka: Mgr. Darina Timková
Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
V priestoroch ihriska a DK Kramáre by sme zabezpečili projekciu aktuálnych filmových noviniek premietaných v
Bratislavských kinách. Vstupné na predstavenie by bolo zdarrma, návštevníci by si priniesli len podložky na sedenie.
Predstava je, že by sme z rozpočtu participácie uhradili len projekciu – ozvučenie premietanie filmu a potrebný poplatok za
šírenie SOZE.

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 , prioritne +15 až 65.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
V prípade záujmu je možné pokračovať s projektom aj v budúcom roku.

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

popis položky

počet
kusov

jedn.cena suma spolu

A.

Projekcia

12

250

3000

1

Prenájom ihriska, sály v DK

12

40

480

2

Reklama: - bannery, letáky,
reklamné plagáty

12

60

720

A.

Spolu

Kontakt (email, tel.č.):
Darina Timková

4200

