17.
Názov projektu:

Spájame sa Naša dolina
Autorka: Bibiána Janšová

Stručný popis:
Náš projekt prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v Uľanke podporou spoločenských akcií,
ktoré v rámci tohto projektu chceme skvalitniť. Našou cieľovou skupinou sú deti, mládež a obyvatelia
Uľanky bielej a rómskej komunity.

Popis projektu:
Uľanka chce spoločenskými akciami zlepšiť susedské vzťahy. Aktuálne si však nemôže dovoliť ani
prenájom skákacieho hradu.
Jeden z najväčších politických a duchovných vodcov Indie Mahátma Gándhí raz povedal: „Buďte
zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ Dnes (možno viac ako inokedy) jeho výrok naberá na dôležitosti
a i nás, ľudí z malej mestskej časti Uľanka, inšpiruje k pozitívnym činom. V dobe stupňujúceho sa
napätia a rasovej neznášanlivosti totiž chceme byť príkladom a spájať. Známych i neznámych, bielych i
čiernych, dospelých i deti. Aby sme tak mohli urobiť, obraciame sa na vás s prosbou o vašu podporu.
Málo stretnutí, veľa nedorozumení
V Uľanke v súčasnosti žije približne 430 obyvateľov. A hoci nás nie je veľa, poznáme sa medzi sebou
naozaj málo. Chodievame okolo seba, registrujeme sa, no netušíme, akí v skutočnosti sme a čo
prežívame. Príležitostí na spoločné stretnutia v Uľanke máme totiž žalostne málo. Nehovoriac o
deťoch, ktoré tu nemajú ani len vlastné ihrisko.
Aj z tohto dôvodu medzi našimi obyvateľmi narastá nenávisť, napätie a zbytočné vzájomné ohováranie,
a to predovšetkým medzi bielou a rómskou komunitou.
Spoločenskými akciami k vzájomnému porozumeniu
Našou víziou a zároveň veľkým prianím je preto začať ľudí Uľanky spájať. A kde inde začať ako na
spoločenských akciách v obci.
Sme presvedčení o tom, že ak by sa obyvatelia našej mestskej časti pravidelne stretávali pri rôznych
príležitostiach a viac by sa spoznali, výrazne by to prispelo k budovaniu lepších susedských vzťahov,
lepšej socializácii komunít a eliminovaniu neopodstatnenej diskriminácie.
Každému obyvateľovi našej mestskej časti však ročne prispeje mesto do nášho spoločného rozpočtu
iba 1,50 eur a tak máme k dispozícii len približne 645 eur na zveľaďovanie nášho okolia či spoločenské
akcie počas roka. To nám, žiaľ, na plnenie našich cieľov nestačí.

Deň detí so skákacím hradom, dni svätého Antona pod záhradným stanom
Aktuálny rozpočet nám teda nedovoľuje plnohodnotne realizovať spoločenské podujatia, ktoré by boli
dostatočne atraktívne pre našich obyvateľov.
Napríklad, počas MDD sme chceli deťom Uľanky zabezpečiť zábavu na skákacom hrade, avšak rozpočet
nám neumožnil ani len jeho prenájom. Ak by nám však mesto Banská Bystrica prispelo na zakúpenie
tejto atrakcie spolu s prístrojom na nafukovanie, už najbližšie oslavy MDD 2019 v Uľanke by mohli byť
plné detského smiechu a nových priateľstiev.
Zabezpečenie záhradného párty-stanu by zároveň skvalitnilo množstvo ďalších akcií, ako sú napríklad
oslavy dní svätého Antona, patróna Uľanky. Vďaka nemu by sme totiž mohli organizovať podujatia za
každého počasia.
Sú to síce maličkosti, avšak veríme, že pre našu mestskú časť a jej obyvateľov môžu byť veľkou zmenou
k lepšiemu. Vopred vám preto ďakujeme za zváženie našej prosby a prípadnú podporu zo strany mesta.

Čas a miesto realizácie projektu:
15. 06. 2019 - MDD a svätý Anton oslavy mestskej časti - Uľanka

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Skákací hrad Happy Hop Luxusný skákací hrad 13 v 1 1ks
2. Nafukovacia pumpa – INTEX 66644 Quick-Fill
1ks
3. Záhradný párty stan 6x12M pvc PREMIUM
1ks

607,21,1403,-

Celkový rozpočet projektu v €:

2031,-

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
V Uľanke občianskej rade som členkou od roku 2019. V roku 2018 v rámci dobrovoľnej činnosti som
aktívne organizovala akcie MDD aj svätého Antonka. V roku 2019 na uvedené akcie plánujem
dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 hodín.

Informácia o udržateľnosti projektu:
Následná údržba projektu bude spočívať v kontrole produktov uvedených v našom projekte, v prípade
prederavenia, poškodenia umelých častí v skákacom hrade, párty stane, pri zistení týchto poškodení
členovia občianskej rady v Uľanke v spolupráci s Občianskym združením Naša Uľanka na vlastné
náklady urobia opravu a zabezpečia údržbu, ako je napríklad vyčistenie a sfunkčnenie uvedených
produktov v projekte. Zabezpečia uskladnenie v priestoroch bývalej budovy MNV v Uľanke, ktorú má
mestská časť Uľanky v prenájme od mesta.

Nafukovacia pumpa INTEX

Záhradný party stan PREMIUM

