Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu

LEGIONÁRSKE MEDZI-DVORKY
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
1 205,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Legionárske medzi-dvorky je susedské zážitkové podujatie, ktoré vymysleli, iniciovali budú
propagovať, organizovať a budú aj jeho účastníkmi susedia - obyvatelia 5 vnútroblokov na
Legionárskej ulici. Susedia ho usporiadaú z príležitosti MDD, 2. júna 2020. V to popoludnie sa
otvoria dovtedy uzavreté dvory pre návštevníkov zo susedstva. Na každom z dvorov budú
prebiehať zábavné súťaže, výmenná burza, ponuka koláčikov od miestnych gazdiniek,
prezentácia vlastnej produkcie (básničky, eseje, kresby, pesničky, divadelné etudy) obyvateľov
na tému Zátračná Legionárska ulica. Poduatie vyvrcholí mini koncertom populárnej hudby,
zábavnou tombolou "najzbytočneších" vecí, a susedskou grilovačkou pod lampiónmi.
Veríme, že Legionárske medzi-dvorky sa stanú v budúcich rokoch tradičným podujatím a
prispeú k lepšiemu spoznaniu sa susedov doteraz žiúcich v anonymite vlastných bytov a
pomôžu vzkriersiť už zabudnutú súsedskú kultúru ako zdroj sebauplatnenia ľudí všetkých
vekových kategórií a profesií.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Legionársku ul. a priľahlé uličky lemujú bytové domy postavené po II. svet. vojne.
Charakteristické pre ne sú uzavreté, cca 6 - 8 árové dvory. Tamojší obyvatelia ich pokladajú za
benefity bývania v teto časti Bratislavy. Prečo? Tvoria kľudný, tichý protipól rušnej ulice. Sú
bezpečné pre hrajúce sa deti. Tieto malé susedské námestia môžu prispievať k stretávaniu sa
susedov a k neformálnej stimulácii záujmov. Susedská kultúra je ale v dnešne dobe takmer
zabudnutý fenomén. Čiastočne je to dôsledok trendu nebudovať na novodobých sídliskách
medzi bytovkami uzavreté dvory. Ľudia majú možnosť tráviť voľný čas, užívať si v
"spádových" parkoch, či športových areáloch - kultivovaných, príjemných ale bez prvku
domáckej intimity. Kontúry susedskej kultúry zaručujú, že mladí či starí niekde patria, na
niečom spoločnom sa podieľajú o niečom spoločnom rozhodujú, k niečomu spoločnému sa
utiekajú. Susedská kultúra sa vytráca nielen kvôli absencii uzavretých vnútroblokov, ale
hlavne pre životný štýl, ktorý vymedzuje hranice domáckeho prostredia oknami, dverami či
balkónom vlastného bytu. Spomínaný fenomén degraduje dvory aj na Legionárskej ul. na
pusté priestory. Prelomiť túto susedskú ničotu znamená pridať ďalší benefit pre kvalitu života
jedinca.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
V priestore medzi budovou konskej železnice a Račianským mýtom dnes žije v 5
vnútroblokoch cca 600 - 700 obyvateľov, z toho je 150 - 200 detí. Z uvedeného počtu sa
príležitostne stretávajú a podebatia spolu len psíčkari (na ulici alebo v dvoroch). Poznajú sa aj
deti, ktoré chodia do rovnakej školy alebo materskej škôlky. Inak obyvatelia žijú v anonymite.
Ľuďom tento stav vadí. Napr. babičky nemajú rady víkendy, lebo "je tu mŕtvo", nie je na čo sa
pozerať. Mamičky na MD chodia zriedka na dvor, pretože ich deti sa tam nudia - nie je s kým
sa hrať. Muži v zrelom veku spomínaú, aká to v minulosti v zime bola na dvore "sranda", keď
sa svopomocne zhotovovalo klzisko. Tieto prejavy vnímame ako indície všeobecnej potreby
intenzívnešie susedsky spolunažívať. Problémom je násť synergiu v aktivitách v ktorých by sa
susedia (napr. vedľa seba majú byty architekt, robotník, dcéra bohatého podnikateľa a osamelá
babička) mohli realizovať, a pritom aby ich to nestalo veľa energie, času a peňazí a aby tam
zažili čo naviac radosti a humoru. Druhým problémom je odvyknúť si "byť konzumentom"
zábavy, ktorú pre nás niekto pripravil a zvyknúť si "stať sa iniciátorom zábavy pre iných aj pre
seba". To sú skutočné bariéry susedskej kultúry, nie múry a ploty medzi domami. Domnievame
sa, že stagnovanie susedských vzťahov v uzavretých vnútroblokoch a na ulici je možné
postupne prelomiť orgnizovaním "dvorných" podujatí, ktoré by spestrili všedné aj sviatočné
dni väčšiny obyvateľov bytoviek. Ak by sa podobné poduatie organizovalo paralelne vo
viacerých dvoroch, podujatie by nadobudlo originálnu podobu a mohlo by sa stať tradíciou
typickou pre náš mikroregión. Je to výzva, ktorú sa snaží naplniť OZ Susedia, ktoré sme
založili vo vnútrobloku Legionárska - Belehradská ul. Postupovať chceme malými krokmi. Pri
jednom z nich sme sa inšpirovali skúsenosťami z Pražských Žižkovských dvorkov usporiadaním zážitkového podujatia naraz na viacerých dvorkoch v jednej lokalite.
Vnútrobloky na Legionárskej ul. a priľahlých ul. sú ideálnym prostredím pre takýto typ akcie.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Realizátori proektu:
Predkladateľ projektu:
Projektoví koordinátori:

OZ Susedia, sídlo: Legionárska - Belehradská ul., BA
Ľubica Sobihardová
Martin Boško
Miroslav Krištof

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob
realizácie)
sobota, 2. jún 2020 od 14,00 - 16,00 hod.
- zábavné súťazné aktivity pre deti na dvoroch na Legionárskej ul.
dvor 1: trampolínový lapaj (lapanie loptičiek do podberáka pri skákaní v
trampolíne); beh s ping-pong. loptičkou na lyžičke okolo dvora;
dvor 2: ježibábelovský beh dvojíc na metle; puckoš beh (beh dvojíc vo veľkom tričku)
dvor 3: trampolínový lapaj (lapanie loptičiek do podberáka pri skákaní v
trampolíne); metlový hokej bal (hokej s metlami)
- výmenné burzy (výmenná burza výpestkov rastliniek; burza hračiek; burza
kníh;)
- ochutnávka domácich letných koláčov od miestnych gazdiniek;
- tombola najzbytočnejších vecí z domácností;
16.00 - 17.00 hod. Výpredaj vymýšľancov (na rozprávkovom pódiu deti a dospelí
môžu predviesť všetko čo vymysleli k MDD (básničky, pesničky, kresby, tance)
17,00 - 18,00 minikoncert populírnej speváčky;
18,00 - 20, 00 grilovačka pod lampiónmi

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Podujatie pokladáme za impulz k vytboreniu nove kvality susedske kultúry. Jeho cieľom je:
 spríemniť obyvateľom dvorov na Legionárske ul. sobotne popoludnie priamo v mieste ich
bydliska
 netradičným spôsobom osláviť MDD
 v procese prípravy a realizácie dať susedom možnosť nadviazať kontakty aj s dovtedy
neznámymi susedmi
 podujatie budeme určite prezentovať v médiách ako príklad toho ako možno vlastnými
silami v mieste bydliska urobiť zážitkové podujatie
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)



primárne deti a mladé rodiny (oslavy MDD); deti isto ocenia odmeny za súťaže, ktorých
sa zúčastnia;
vštci obyvatelia bývajúci v okolí Legionárske ul. Pre "autorky" koláčov bude určite
zadosťučinením, keď budú ich výtvory chuťiť susedom, ľudia si už dopredu môžu
pripravovať napr. priesady, ktoré ponúknu na výmenu, hračky, z ktorých už deti vyrástli,
prebytočné knihy, ktoré môžu urobiť radosť nikomu inému
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)

Domnievame sa, že zábavné popoludnie "Legionárske medzi-dvorky" môže v budúcich
rokoch prerásť v tradíciu. Na jeho príprave aj realizácii sa bude dobrovoľne podieľať viac
susedov

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka

Suma

rekvizity potrebné pri priebehu súťaží (loptičky,
podberáky ap.)
žetóny, ktoré budú účastníci dostávať za výkon v
súťažiach
tlač letákov na propagáciu podujatia
ceny pre víťazov súťaží
 rozprávkové podium, na ktorom bude prebiehať
"Výpredaj
vymýšľancov" aj koncert populárnej hudby

50,-

SPOLU:

1205,-

30,25,300,800,-

