ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT V RÁMCI
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE
Oblasť využitia:
(podčiarknite)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Športové aktivity
Aktivity detí a mládeže
Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecná prospešná činnosť
Sociálne veci
Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
Ekológia a životné prostredie

1. Žiadateľ

Názov právnickej organizácie, u fyzických osôb meno a priezvisko:
Materské centrum TIK-TAK

2. Štatutárny zástupca právnickej osoby
Meno a priezvisko:
Martina Kocmundová
Silvia Uličná

3. Adresa žiadateľa
Jaseňová 974/5, 900 28 Zálesie

4. Telefón, E – mail
0914 103 200, kocmundovamartina@gmail.com

5. IČO, DIČ (u fyzickej osoby č. OP)
U občianskeho združenia číslo a dátum registrácie – fotokópiu dokladov predložiť
ako prílohu k žiadosti:
IČO: 42172951 RČ: VVS/1-900/90-34312 10.9.2009
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6. Bankové spojenie
(fotokópiu dokladu predložiť ako prílohu k žiadosti)
IBAN: SK80 5200 0000 0000 1841 8819

7. Druh právnickej osoby
Občianske združenie

8. Požadovaná výška dotácie od obce spolu v EUR:
800,00 €

9. Účel poskytnutia dotácie
Vytvoriť a poskytnúť priestor obyvateľom obce na trávenie spoločných chvíľ v kruhu
rodiny, priateľov, susedov.

10. Predpokladaný prínos pre obec
(stručná charakteristika, bližšia špecifikácia v prílohe k žiadosti)
Projekt prispeje k jedinečnosti našej obce tým, že ponúkne občanom, deťom, celým
rodinám, susedom, okoloidúcim, návštevníkom ... aktivity pre celú rodinu, dostupné 24
hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Projektom podporíme budovanie vzťahov obyvateľov obce všetkých vekových kategórií.
Cieľom projektu je ponúknuť deťom a rodinám hry, ktoré si pamätáme z detstva
a dostať deti od počítačov opäť k detským hrám.
Ďalším prínosom bude vytvorenie miesta pre stretnutia všetkých vekových kategórií bez
obmedzení.
A v neposlednom rade i zlepšenie medziľudských vzťahov, zoznámenie sa, spolupráca i
zábava.
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Názov projektu
POĎME SA HRAŤ

Popis projektu
1 časť: spoločenské hry v nadrozmernej veľkosti namaľované na dlažbe trhoviska –
šachovnica, človeče nehnevaj sa, twister, škôlka, opičia dráha
2 časť: aktivity na trávnatej ploche medzi trhom a kostolom – ruské kolky, balančná
kladina, balančné schody, piškvorky, prekážková dráha

Autor projektu
Materské centrum TIK-TAK

Stručné zhrnutie projektu
Spoločenské hry a ľahké športové aktivity spájajúce všetky vekové kategórie obyvateľov
obce, susedov a priateľov na jednom mieste v srdci našej dediny.

Popis realizácie projektu
Komunita a priatelia Materského centra TIK-TAK svojpomocne:
 nakreslia makety spoločenských hier na plochu trhoviska
 vyrobia a pomaľujú potrebné pomôcky pre hry
 zabezpečia tabuľku s pravidlami pre danú hru, ktorá bude umiestnená priamo
na trhovisku
 zabezpečia nádobu na odkladanie hracích prvkov
 nainštalujú na trávnatej ploche hracie prvky pre jednotlivé športové aktivity.
Všetky činnosti spojené s realizáciou, teda fyzická práca a čas venovaný danému
projektu sa rozhodli dobrovoľníci darovať, urobiť svojpomocne bez nároku na finančnú
odmenu. Taktiež aj niektorý materiál.
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Cieľové skupiny
(pre koho je projekt určený, predpokladaný počet účastníkov)
Deti od 2 rokov do 99 +

Prínosy projektu do budúcnosti
Budovanie medziľudských vzťahov.
Možnosť zveľaďovať daný priestor. Do budúcna by sme chceli daný priestor využiť a
rozšíriť aj o inštaláciu lezeckej preliezky pre väčšie deti.

Celkový rozpočet v EUR
804,20

Požadovaná dotácia v EUR
800,00

ROZPOČET PROJEKTU
Náklady (Výdavky)
Popis

Vyčíslenie

Ruské kolky

304,20

Farby

300

Hranoly

100

Ostatný materiál / suchý
betón, šróby, joklovina,
nádoba, lak atď. ..../

100

Náklady - Spolu:

804,20

Požadovaná dotácia

800,00
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Výnosy (Príjmy)
Popis

Vyčíslenie
0

Výnosy - Spolu:

0

Ďalšie zdroje krytia
Popis

Vyčíslenie

guľatina

zdarma

Projekt, práca

zdarma

Zdroje krytia - spolu:

0

Rozdiel = Náklady - (Výnosy + Ďalšie zdroje krytia): 804,20
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V ______________________________ dňa ____________________

__________________________________
podpis a pečiatka žiadateľa
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