Žiadosť o financovanie projektu cez participatívny rozpočet
na rok 2019 v meste Svidník




Názov projektu
Parkourové prekážky a oddychová zóna sídlisko Karpatská

Meno žiadateľa, adresa a kontaktné údaje. V prípade osoby od 15 do 17 rokov aj meno garanta a
jeho kontaktné údaje
Rodina Bajcurová, Karpatská 838/15, Svidník, tel. číslo 0918 511 569, 0905 164 265

Lokalita realizovaného projektu (ulica, bližšie umiestnenie, prípadne rozsah v m2)
Karpatská 15, trávnatá plocha pri detskom ihrisku, 150 m2 a vyvýšený záhon 50m2

Krátka charakteristika pre propagáciu projektu (táto charakteristika bude použitá na spropagovanie Vášho projektu)
Parkour je tréningová metóda, pri ktorej sa prekonávajú prekážky v prirodzenom prostredí.
Základnou filozofiou je pohybovať sa v akomkoľvek priestore plynulo, elegantne a rýchlo. Parkour
sa zameriava na tréning účinných pohybov a rozvoj tela a mysle, aby sa človek vo všetkých
situáciách ( predovšetkým kritických) vedel pohybovať pokojne a sebaisto. Na sídlisku na ulici
Karpatskej žijú prevažne rodiny s malými deťmi a školákmi. Deti sa pravidelne hrajú okolo
bytoviek a pri detskom ihrisku. V letnom období a počas prázdnin trávia voľný čas vonku a na
trávnatej ploche hrajú futbal, bicyklujú sa, kolobežkujú sa. Mamičky a oteckovia sa pravidelne
stretávajú a rozprávajú, kým sa ich deti hrajú.

Popis nápadu, cieľová skupina
Zveľadenie okolia trávnatej plochy za blokom číslo 15 na ulici Karpatskej.
Cieľová skupina obyvateľov : deti od 0-15 rokov a dospelí, rodičia.
V projekte navrhujeme realizáciu lavičky na sedenie. Na existujúcom vyvýšenom múriku okolo
trávnatej plochy. Viď. foto č.1.
A navrhujeme namontovať masívnu drevenú lavicu po celom okraji múrika. Príklady ako by
lavica mohla vyzerať sú na foto č.2. až č.4.
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Foto č.3
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V rámci projektu navrhujeme odstrániť starý strom a vysadiť okrasné dreviny. Jarné cibuľoviny
a kvety. Foto č.5 a foto č.6.

Foto č.5

Foto č.6

Na trávnatej ploche ďalej umiestniť parkourové prekážky ako sú pneumatiky rôznych veľkostí,
drevenú prekážku (kladinu), múriky, kopa piesku, kopa hliny, lavice. Foto č.7 až 10.
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Foto č.8

Foto č.9
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Vedľa detského ihriska na trávnatej ploche osadiť dve futbalové bránky. Futbalové bránky
rozmer cca 2 x 1,2 m. Na fotke č.11 príklad ako by mohla futbalová bránka vyzerať. Foto č.12
priestor kde by mohli byť bránky umiestnené.
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Fotodokumentácia súčasného stavu lokality, alebo aj vizualizácia projektu

(nepovinné)

Vyvýšená plocha s múrikom, trávnatá plocha medzi bytovkami a pri detskom ihrisku.

Foto č.13
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Očakávaná finančná náročnosť projektu, jednotlivé položky, celková suma v EUR
Okrasné stromy, jarné cibuľoviny, kvety ................................50€
Masívna drevená lavica ............................................................200€
Drevená prekážka ......................................................................30€
Múriky .........................................................................................50€
Pneumatiky ................................................................................20€
Futbalové bránky ......................................................................300€
Spolu...........................................................................................650€

Navrhnutie vlastnej participácie na projekte, dobrovoľníctvo, vlastná realizácia...
Pri projekte budú participovať rodiny so sídliska na ulici Karpatskej. V rámci
dobrovoľníctva vysadíme jarné cibuľoviny, kvety, odstránime starý strom. Budeme sa
podieľať na odstránení starého obkladu, ktorý je na múriku. Kontaktujeme miestnu
firmu, ktorá by mohla vyrobiť futbalové bránky.





