Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

Komunitný park pre psov na Kramároch
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
3000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Projekt je zameraný na vybudovanie psieho parku na Kramároch a zároveň podporu komunity,
pretože vytvára príležitosti na priatelské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre, ktorí sú
majiteľmi psov, ale aj tých, ktorí sa o psíkov zatial len zaujímajú.
Navyše, kvalitne vybudovaný psí park podporuje rozvoj prirodzených komunít, je miestom
stretávania sa osamelých dôchodcov, pre ktorých je zviera jediným spoločníkom, a môže byť
využívaný na environmentálnu výchovu detí a ich formovanie citlivého vzťahu k životnému
prostrediu a ku zvieratám.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Vybudovanie psieho parku (parkov) je nevyhnutné nielen pre zachovanie plnohodnotného
života a zdravia psov, ale aj spokojnosti ich majiteľov a aj tých obyvateľov, ktorí psov
nevlastnia a majú z nik prípadný strach. Navyše, v súčasnej dobe je vybudovanie takého parku
nevyhnutnosť nielen pre zachovanie dobrých susedských vzťahov obyvateľov Kramárov, ale aj
z dôvodu, že na Kramároch žiaden takýto park neexistuje a evidentne chýba.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Realizovaním zámeru, ktorý žiadame, sa predíde zbytočným konfliktom zo strany dôchodcov a
mamičiek, ktorým prítomnosť psov na sídlisku medzi domami prekáža. Taktiež sa predíde
možnému ohrozovaniu samotných zvierat a ľudí, tiež plytvaniu prostriedkami a časom
príslušníkov Mestskej Polície (ktorí sú neodôvodnene privolávaní k riešeniu sťažností na
psíčkarov), a neposledne aj k prípadnému znečisteniu prostredia sídliska psíkmi. Naša
požiadavka dokumentuje zodpovedný prístup majiteľov psov k rozvoju mestskej časti a
spokojnosti všetkých jej obyvateľov.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Projektové koordinátorky: Ing. Zuzana Beller, ACCA
Ing. Alena Stoláriková
Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Alena Stoláriková, Ing. Zuzana Beller, ACCA + celá
komunita psíčkarov v MČ Kramáre

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Psí park by sme chceli vybudovať na Kramároch v okolí ulíc Višňová, L. Dérera, prípadne
Rozvodná, na pozemkoch mestskej časti, resp. Magistrátu BA. Vhodnosť lokalít momentálne
preverujeme. Vrámci projektu by sme chceli vybudovať dva psie parky – oplotenie pozemkov,
ktoré sa aj v súčasnosti používajú ako miesto na venčenie psov; osadenie košov na psie
exkrementy, prípadne lavičiek. Následne by sme radi organizovali stretnutia psíčkarov s
nepsíčkarmi tak, aby sa podporoval rozvoj miestnej komunity – deti sa môžu zoznámiť so
zvieratami, ostatní obyvatelia odbúrať prípadný strach zo psov a pod.
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Cieľom projektu je vybudovanie bezpečného miesta pre psov a tým najmä podpora
komunitného života a stretávania psíčkarov a ostatných obyvateľov Kramárov všetkých
generácií v danej lokalite.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Všetci obyvatelia Kramárov (prioritne majitelia psov)
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.
Výsledkom projektu bude bezpečné miesto pre všetkých, ktorí majú záujem o zvieratá, jeho
udržanie a podpora miestnej komunity obyvateľov – vzdelávanie a výchova detí k
pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu v budúcnosti.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Oplotenie
Stĺpiky
Cement
Bránička
Šponovací drôt + príslušenstvo
Lavičky (aspoň 4ks)
Kôš na odpad
Kôš na psie exkrementy
Prekážky na hranie
Práca a montáž

Suma
100EUR
400EUR
60EUR
200EUR
100EUR
700EUR
200EUR
200EUR
400EUR
600EUR

