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:
Mladí ľudia zo Zálesia: Veronika Vašková, Viktória Vašková, Frederika Červenková, Nina
Derevencová, Lukáš Žiška, Daniel Vallo, Ondrej Vallo, Oliver Bahúl
Pod záštitou Občianskeho združenia Naše Zálesíčko z legislatívnych dôvodov

2. Štatutárny zástupca právnickej osoby
Meno a priezvisko:
Nikola Žišková, predseda združenia

3. Adresa žiadateľa
Za záhradami 23, 900 28 Zálesie

4. Telefón, E – mail
0917 137 330, nase.zalesicko@gmail.com

5. IČO, DIČ (u fyzickej osoby č. OP)
U občianskeho združenia číslo a dátum registrácie – fotokópiu dokladov predložiť, ako
prílohu k žiadosti:
11.10.2013, číslo VVS/1-900/90-42323

6. Bankové spojenie
(fotokópiu dokladu predložiť, ako prílohu k žiadosti)
2923902482/1100
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2390 2482
7. Druh právnickej osoby
Občianske združenie
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8. Požadovaná výška dotácie od obce spolu v EUR:
500,9. Účel poskytnutia dotácie
Dotácia bude použitá na materiálové zabezpečenie posedení (nákup spoločenských hier,
drobného pohostenia, kultúrneho alebo edukatívneho zážitku,...). V prípade nutnosti použitia
strojov a zariadení, bude potrebné zabezpečiť prenájom. Materiál na drobné renovácie (farby,
štetce, laky,..). Nákup koncoročných pozdravov. Časová tieseň neumožnila získanie iných
zdrojov preto požadujeme celú sumu z PR.
10. Predpokladaný prínos pre obec
(stručná charakteristika, bližšia špecifikácia v prílohe k žiadosti)
-

Prepojenie dvoch generácií a spoluobohatenie každého zúčastneného.
Participácia v každej bunke projektu
Spomalenie súčasného životného tempa
Zistenie potrieb obyvateľov obce a zmapovať riešenia
Rozvoj podpory a pomoci každému
Vedenie dialógu, prepojenie sfér nielen ľudských aj medzi entitami (občianske
iniciatívy, neziskový sektor)
Vytvorenie platformy pre spoluprácu
Tvorba dobrovoľníckej činnosti
Robenie radosť bytím

Názov projektu
PROJEKT VZÁJOMNÉHO ROZVOJA A POMOCI
Popis projektu
Ako dlhoroční občania Zálesia vnímame vývoj našej obce. Spomíname si na časy, kedy
Zálesie nebolo viac ako tri hlavné ulice v tvare trojuholníka a les, dookola sa rozprestierajúci
sa v celej svojej majestátnosti. Postupom času sa naša obec posúvala ďalej a ďalej, pomocou
úspešných projektov sme našu obec postupne modernizovali a zlepšovali kvalitu života jej
obyvateľov.
Týmto projektom by sme chceli prispieť k zlepšovaniu našej obce a venovať sa problematike,
ktorú vnímame. Jedná sa o projekt, kt. spája energiu a vôľu mladšej generácie so životnými
skúsenosťami, kt. v sebe nosia naši prarodičia a kt., nanešťastie, častokrát nemajú komu
prenechať. Rovnako veríme v to, že spoločnými silami môžeme pomôcť nielen našej staršej
generácii, ale rovnako dokážeme prekonať limity fyzicky, psychicky a inak znevýhodnených
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obyvateľov našej obce, našich susedov.
Našou predstavou je “zmapovať terén“, nájsť ľudí, ktorí si pre vyšší vek, zranenie, nemohúcnosť či
inú formu znevýhodnenia nedokážu napĺňať svoje predstavy a nemajú možnosť pustiť sa do
náročnejších aktivít. V každej obci sa nájde ten jeden či dva domy, okolo ktorých každý prejde, povie
si „v akom katastrofálnom stave ten dom/dvor/plot/... je, ako to mohol vlastník nechať až sem
zájsť...“.
Nevnímame pritom však, že v tom dome žije babička, ktorá nemá silu na takéto činnosti a je
odkázaná na svoje okolie. Našim cieľom nie je nahrádzať rodinu a jej význam v živote človeka,
chceme však využiť možnosti, ktoré máme na:
manuálne činnosti a práce (kosenie, údržba záhrad, väčšie upratovania, opravy a menšie renovácie)
spoločenské aktivity (menšie výlety či prechádzky, posedenia a dohodnuté kolektívne aktivity)
vzájomný rozvoj – vzájomné obohatenie sa cez pomoc a spoločné trávenie času
Pomoc by nebola všeobecne garantovaná, naším cieľom je nájsť ľudí v preukázateľnej núdzi a dopriať
im to, čo by si inak nemohli dovoliť.

Autor projektu
Veronika Vašková, Viktória Vašková Frederika Červenková, Nina Derevencová, Lukáš Žiška, Daniel
Vallo, Ondrej Vallo, Oliver Bahúl

Stručné zhrnutie projektu
Výstavba mosta medzi nepoznaným. V prvotnej fáze pracovať na spoznaní sa, následnom
budovaní vzťahov a zveľaďovanie vybudovaného. Obojstranné prehĺbenie vedomia
a interesu o rôznorodé témy, úvahy. Vzájomná pomoc môže veľa krát spočívať
v drobnostiach ako len informovania sa z dostupných zdrojov ako je internet, ktorý môže byť
ťažko dostupný pre staršiu generáciu až po veľké činy. Pričom medzi malým a veľkým činom
je dôležitý kontakt a priateľstvo. Debaty, spoločný čas, mladým ľuďom ponúka všetku
múdrosť strieborných hláv.
Popis realizácie projektu
07/2019 Stretnutie na výbore, ktoré realizujú Záleskí seniori a následne zistenie potrieb
a záujmov našich susedov.
07-11/2019 realizácia potrieb a záujmov
Cieľové skupiny
(pre koho je projekt určený, predpokladaný počet účastníkov)

Seniori a mladí ľudia a samozrejme všetci, ktorí sa radi pridajú
Prínosy projektu do budúcnosti
-

Zvýšenie záujmu a zistenie potrieb obyvateľov Zálesia
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-

Vznik platformy
Zistenie potenciálu a ďalší rozvoj
Pokračovanie vo vytvorenej dobrovoľníckej činnosti
Zlepšenie spoločenského spolunažívania

Celkový rozpočet v EUR
500,Požadovaná dotácia v EUR
500,ROZPOČET PROJEKTU
Náklady (Výdavky)
Popis

Vyčíslenie

Požadovaná dotácia

Materiálové zabezpečenie

500,-

500,-

Náklady - Spolu:

500,-

500,-

Výnosy (Príjmy)
Popis

Vyčíslenie

-

-

Výnosy - Spolu:
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Ďalšie zdroje krytia
Popis

Vyčíslenie

-

-

Zdroje krytia - spolu:

-

Rozdiel = Náklady - (Výnosy + Ďalšie zdroje krytia): 500,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 Zálesí dňa 9.6.2019

__________________________________
podpis a pečiatka žiadateľa
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