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Názov projektu:

Aj dospelí potrebujú ihrisko
Autor/ka: Roman Miškár
Stručný popis:
Cieľ projektu: vytvoriť podmienky pre relax dospelej populácie v Radvani
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň
Špecifické ciele projektu:
-

pripraviť podmienky na umiestnenie fitness strojov

-

realizovať dodávku strojov a ich montáž

Opis projektu:
Na sídlisku Radvaň je pomerne dobre vybudovaná sieť detských ihrísk. Možnosti športovania
a relaxácie dospelej populácie, či už obyvateľov v aktívnom veku, alebo dôchodcov sú však minimálne.
Aké také možnosti poskytuje len areál základnej školy, ktorý je však prevažne vyťažený mládežou
a športovými krúžkami – klubmi.
Preto sa OR Radvaň v spolupráci s OZ Za dôstojnú Radvaň rozhodla, že pristúpi k postupnému
dopĺňaniu oddychových a relaxačných priestorov pre dospelých a hlavne pre dôchodcov, ktorí trávia
väčšinu času doma – na sídlisku a nemajú tu žiadne možnosti aktívneho vyžitia voľného času.
OR sa dohodla s OZ Za dôstojnú Radvaň, že tieto priestory budú realizovať tam, kde vzíde požiadavka
zdola – od občanov. Tohto roku by ako prvé realizovalo Out-doorové fitness ihrisko na Poľnej ulici,
nakoľko táto požiadavka vznikla už v roku 2016 a občanmi bola pre tento účel vybratá aj lokalita –
jestvujúci devastovaný verejný priestor ihriska.
Projekt pozostáva z dvoch aktivít:
Aktivita 1: príprava podmienok a návrh rozmiestnenia fitnes strojov
Táto aktivita bude realizovaná dobrovoľnícky občanmi a členmi OZ Za dôstojnú Radvaň a jej
účelom je vyčistenie priestoru, odstránenie zvyškov po jestvujúcich prvkoch ihriska, a návrh na
rozmiestnenie strojov a úpravu priestorov. Aktivita bude realizovaná v úzkej súčinnosti so
ZaaReSom a organizovaná OZ.
Aktivita 2: Realizácia Out-doorového fitnes ihriska
- pozostáva z dodania a montáže siedmich out-doorových fitness strojov: F05, F06, F07,F11, F12,
F22,F23 firmou Uniatest Trade, s. r. o.

Časový harmonogram:
Aktivity projektu budú realizované v následnej časovej postupnosti:
Aktivita 1 bude realizovaná v mesiaci apríl 2017
Aktivita 2 v mesiaci máj 2017

Miesto realizácie projektu:
Miestom realizácie projektu je Banská Bystrica, sídlisko Radvaň, Poľná ulica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. dodávka a montáž fitness strojov

5.000,-

Celkový rozpočet projektu v €:

5.000,-

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Dobrovoľnícka činnosť na projekte bude realizovaná členmi OZ Za dôstojnú Radvaň formou realizácie
aktivity 1 teda bude zameraná na vyčistenie priestoru, odstránenie zvyškov po jestvujúcich prvkoch
ihriska bude obsahovať aj vypracovanie spoločného návrhu na rozmiestnenie strojov a úpravu
priestoru. Predkladateľ zabezpečí dobrovoľnícky organizáciu prác na tejto aktivite a súčinnosť so
ZaaReS-om.

