Anotácie OGK 2015
Do Otvoreného grantového kola 2015 sa do dňa uzávierky 06. 03. 2015 prihlásilo 23 projektov
z mesta Nitra a z okolia. 13 najlepších projektov získalo granty v hodnote 11 000 EUR.
O projektoch rozhodovala grantová komisia Nitrianskej komunitnej nadácie a firma Bramac –
strešné systémy, spol. s r. o .

Bubnujeme spolu bez rozdielu
Predkladatelia: B. Timková, E. Mikulová, M. Drienovský
Mladí aktívni ľudia sa rozhodli vzdelávať deti
hudbou. V brazílskom tradičnom rytme dominujú
bubny a perkusie. Napriek tomu, jeho cieľom nie je
sa navzájom prehlušiť, ale hrať spolu. Vnímať
samého seba ako súčasť celku. Projekt sa zameriava
na zbližovanie detí a mládeže s odlišným sociálnym
a spoločenským zázemím. Na jednej strane oslovuje
deti a mládež z detských domovov v Nitrianskom
kraji, na strane druhej, deti a mládež z bežných
rodín. Počas pravidelných utorkových workshopov
v priestoroch Starej pekárne v Nitre bude mať viac
než 70 detí možnosť vzájomne sa spoznať,
uvedomiť si spoločné záujmy a užívať si zábavu.
Projekt vyvrcholí záverečným koncertom v Nitre.
Udelený grant: 1 000,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Cesta statočných
Predkladatelia: M. Adamíková, R. Tkáč, P. Kaločáyová
Deti na Klokočine v areáli Komunitného centra si
budú môcť zasúťažiť a odvážne prekonávať náročné
prekážky na „Ceste statočných“. Pokiaľ dieťa nemá
možnosť aktívne si vybiť energiu, tá môže byť
pretavená do agresívneho a násilného správania.
Členovia neformálnej skupiny veria, že nadmernú
energiu je potrebné filtrovať cez aktívny pohyb. Pri
vytváraní prekážkovej dráhy využijú pomoc
dobrovoľníkov a rovnako i detí a mládeže.
Prekážková dráha bude pozostávať z drevených
preliezačiek, sietí na plazenie, rebríka, lana na šplhanie
a pod. Pri každom stanovisku bude na tabuľke
správny spôsob zvládnutia prekážky. Slávnostné
otvorenie zrekonštruovaného areálu a privítanie leta
sa uskutoční začiatkom júla 2015.
Udelený grant: 1 000,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Divočina na školách
Predkladateľ: OZ Stráž prírody Ponitrie
Prostredníctvom série prednášok o živote vtákov v
mestskom či prírodnom prostredí a ich pozorovaní sa
prehĺbi vzťah detí k prírode. Osádzanie vtačích
búdok sa uskutoční v okolí 13 základných škôl a
centra voľného času v Nitre. Prioritou projektu sú
prednášky zamerané na najčastejšie sa vyskytujúce
mestské druhy vtákov. Po prednáškach budú na
školách ponechané vopred pripravené zoznamy
druhov vtákov, do ktorých si žiaci budú môcť
zapisovať informácie z pozorovania. Zoznamy sa na
konci roka vyzbierajú, vyhodnotia a následne zapíšu
do on-line databázy ornitologických pozorovaní.
Predkladatelia projektu chcú u detí prebudiť najmä
záujem o prírodu a starostlivosť o ňu.
Udelený grant: 925,00 € z finančných prostriedkov
Mesta Nitra

Hidepark Aktivátor
Predkladateľ: OZ Triptych
Projekt Aktivátor zásadne mení kultúrne centrum Hidepark
v Nitre. Ešte viac začne v tomto roku dbať na rozvoj
návštevníkov a ich aktívne zapojenie. Realizátori sa
zamerajú na výmenu skúseností a schopností mladých
nitrianskych kapiel, ktoré vycestujú do Poznane
a Frankfurtu a zároveň nemecké kapely prídu do Nitry.
Organizátori
pripravia
12
workshopov
s témou
multigeneračnej výmeny ako divadelné predstavenie pre
starých rodičov i vnúčatá. Zahraniční lektori povedú
workshopy o recyklácii, o šití, maľovaní a pod. Tento
projekt je hlavne o aktivovaní návštevníkov a o ich premene
z pasívneho na aktívneho diváka.
Udelený grant: 1 000,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Noc hudby
Predkladatelia: L. Mareková, B. Kolářová, M. Rjabininová
Hlavným cieľom neformálnej skupiny je dostať hudbu do
mesta. Chcú, aby počas jedného dňa a noci hudba všetkých
žánrov a v rôznych podobách zaznela na netradičných miestach
spojených s históriu Nitry a s jej každodenným životom.
Napríklad na ulici, v kaviarni, MHD, na stanici. Oslovia
mladých a talentovaných hudobníkov – študentov Tralaškoly v
Nitre, Jazz trio, kvarteto Sama Mikláša, folklórnu skupinu
Vranky, KatArs, NE:BO:DAJ či saxofonistu Mária Beláka. Noc
hudby je naplánovaná na jún 2015.
Udelený grant: 703,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Oddychová zóna
Predkladatelia: OZ „Nitrava“ - ZSS
Pobyt v prírodnom prostredí pozitívne vplýva na život viac
ako 220 klientov v zariadení sociálnych služieb v Nitre.
Momentálne možnosti posedenia vonku sú nepostačujúce
a tvorcovia projektu by ich chceli rozšíriť. Vytvorenie
priestoru v záhrade na posedenie s lavičkami a zeleňou
bude slúžiť pre klientov ako oddychovo-relaxačná zóna.
Vo vynovenom exteriéri budú môcť klienti využiť vplyv
denného svetla (helioterapia) na vytváranie pozitívnych
emócií. Tento priestor bude slúžiť tiež na spoločné
posedenia. Voľný čas trávený v prírodnom prostredí
pôsobí ako prevencia depresií a stimuluje mozgovú
činnosť klientov so stareckou demenciou.
Udelený grant: 972,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Prezentačný stánok
Predkladatelia: OZ Podaj mi ruku
Občianske združenie Podaj mi ruku je zatiaľ krátko pôsobiace
združenie. Vyhľadávajú ho rodiny a jednotlivci v núdzi.
Pomáhajú nielen čistým a slušným oblečením, ale aj základnými
potravinami, školskými pomôckami či finančnými príspevkami.
Cieľom ich projektu je, aby sa o možnosti pomoci dozvedelo
viac ľudí, viac rodín. Prezentačný stánok zakúpený cez projekt
bude nápomocný pri verejných akciách, upúta väčšie množstvo
ľudí. Umožní tak občianskemu združeniu byť bližšie k tým, ktorí
to potrebujú. Ľudia ich budú môcť stretnúť na chrenovskom,
klokočinskom jarmoku, na vinobraní a rôznych ďalších akciách
v meste.
Udelený grant: 1 000,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Verejná knižnica v Komunitnom centre
Predkladatelia: OZ Bona Mens
OZ Bona Mens má už v tejto chvíli zozbieraných viac ako
2 000 ks kníh z verejných zbierok na záchranu literatúry. Chcú
ich využiť, podporiť vzdelávanie mladých ľudí, prebudiť ich
záujem o históriu, vedu alebo umenie. Zakúpením knižných
regálov vytvoria vo verejne dostupných priestoroch
Komunitného centra na Nedbalovej ulici verejnú knižnicu.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční v máji 2015. Súčasťou
programu bude aj zaujímavá diskusia na tému zmyslu čítania a
významu knižníc v bežnom živote človeka. Podujatie doplnia
mini koncertom populárneho nitrianskeho DJ MOC.
Knižnicu budú môcť využívať ľudia zo sídliska počas piatich
dní v týždni celý rok a na víkendových podujatiach.
Udelený grant: 900,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Začni niečo robiť
Predkladatelia: Ponk OZ

Nitrianske coworkingové centrum Ponk ponúka priestor
pre prácu, ale aj pre vzdelávanie. Chce tak podporiť
zamestnateľnosť mladých ľudí, najmä študentov v našom
regióne, ktorí väčšinou po ukončení štúdia musia
dochádzať za prácou prevažne do Bratislavy. Pomocou
prednášok na tému sebarealizácie, finančnej gramotnosti,
ale i pomocou success story (príbehy úspešných ľudí),
chcú poskytnúť možnosť vzdelávania sa a osobného rastu
i mimo formálneho vzdelávania na školách. Lektorovať
prídu známe osobnosti ako Eva Bútorová, Gabriel Balong, Michal Meško a pod.
Udelený grant: 1 000,00 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Hrad z piesku
Predkladateľ: OZ Záhumníček
Materská škola Za humnami 28 má zastarané a
nevyhovujúce až tri pieskoviská. Centrum Záhumníček
chce vytvoriť atraktívne a predovšetkým bezpečné
detské ihriská. Rozhodlo sa napísať projekt na
rekonštrukciu týchto ihrísk a osadenie hracej zostavy.
96 detí si tak bude môcť zdokonaľovať pohyb, rozvíjať
motoriku, tvorivosť a predstavivosť. Pri obnove ihriska
budú pomáhať aj rodičia a dobrovoľníci. Projekt
ukončia súťažou detí o najkrajší hrad z piesku.
Udelený grant: 650,00 € z finančných prostriedkov
firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Tanec je naša energia - sme TS Catwalk
Predkladatelia: I. Boledovičová, K. Lendelová, P. Sklenárová
V Jarku pôsobí už 8 rokov tanečná skupina CAT-walk,
ktorú založila mladá študentka. Vtedajšia praktikantka,
teraz už úspešná trénerka, priniesla do obce úžasnú
energiu, ktorou si získavala deti. Z malých dievčat vyrástli
veľké tanečnice. Po vytrvalom tréningu úspešne súťažia aj
na medzinárodnej úrovni. Ich skupina sa stále rozširuje a
priberá nové talenty. Venujú sa štýlom - disco, hip-hop,
open choreografie a cheerleading. Účasť na súťažiach si
okrem perfektne zvládnutých choreografií vyžaduje aj
špeciálne kostýmy, make-up a tanečné topánky. Z projektu
chcú zabezpečiť reprezentatívne kostýmy na súťaže
v Bratislave, Leviciach, Bojniciach, Topoľčanoch, ale aj
v Chorvátsku či Maďarsku. Tanečný talent predvedú nielen
v iných mestách, ale aj priamo na podujatí v Jarku a vo Veľkom Záluží.
Udelený grant: 540,00 € z finančných prostriedkov firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

V zdravom tele zdravý duch
Predkladatelia: E. Foltánová, M. Manová, K. Dvorská
Snahou troch odborných sociálnych pracovníčok z denného
stacionára na Baničovej ulici v Nitre je pracovať na zlepšení
telesnej a duševnej kondície svojich klientov. Chcú
skvalitniť život ťažko zdravotne postihnutých ľudí a
seniorov. Zamerali sa na ich zdravotný stav a zakúpením
vhodných a rôznorodých športových pomôcok povzbudia
fyzickú aktivitu klientov. Výber pomôcok zostavili so
zameraním na vek a rôzne znevýhodnenia klientov. Budú
s nimi realizovať pravidelné kardio cvičenia, cvičenie na
fitlopte, rehabilitačné cviky za zvukov hudby. Vo vynovenej
malej telocvični si klienti motivačne zmerajú váhu, výšku,
obvod pásu a tlak. Po každodenných cykloch cvikov prebehne na záver opätovné meranie
a porovnajú sa výsledky.
Udelený grant: 610,00 € z finančných prostriedkov firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Tretia šanca pre lavičky z prezidentskej záhrady
Predkladatelia: Chotáre Žitava
V chotári obce Lúčnica nad Žitavou vyviera prameň
miestne zvaný Studnička. V okolí Studničky bol
vybudovaný oddychový areál, súčasťou ktorého sú aj
lavičky na sedenie. Toto posedenie má špeciálny pôvod.
Pochádzajú zo záhrady Prezidentského paláca v Bratislave,
odkiaľ boli pri jej rekonštrukcii v roku 1996 vyradené.
Vtedy dostali „druhú“ šancu na Studničke a znova slúžili
svojmu účelu a k spokojnosti návštevníkov. Lavičky sú však
pod vplyvom veku a počasia veľmi poškodené. Zámerom
projektu je vykonať komplexnú opravu a zlepšiť tak
životné prostredie pre oddychové aktivity. Realizátori chcú
zachovať Studničku ako obľúbené miesto domácich
obyvateľov, ale aj turistov z okolitých obcí a blízkeho mesta
Vráble.
Udelený grant: 700,00 € z finančných prostriedkov firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

