Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia marec 2017
Zelená dobrovoľníkom - podporené projekty
P.č.

Meno
zamestnanca

Názov
Názov projektu
žiadateľa/ Mesto

1 Boris Sovák

Občianske združenie Bezpečne a veselo na
Škôlka Jankolova,
škôlkárskom dvore
Bratislava

2 Ing. Peter

Materská škola, Dr. Útulný a zelený dvor
Janského 8, Žiar nad pre najmenších
Hronom

Vaculík

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná
suma
podpory

Cieľom tohto projektu je v spolupráci s rodičmi našich detí
500,00 €
zrekonštruovať a skrášliť prostredie dvora pre bezpečné a lákavé
pohybové činnosti detí. Chceme to dosiahnuť rekonštrukciou
lavičiek, natretím herných konštrukcií ako aj namaľovaním rôznych
skákačiek na chodníky dvora a obnovenie náterov dopravného
ihriska.
Naším cieľom je zveľadenie a obohatenie školského dvora
500,00 €
vytvorením záhradky, ktoré v sebe splní dva ciele: zútulní prostredie
dvora a zároveň vytvorí náučnú zónu pre deti. Deťom prinesie
nielen rozvoj zručností a posilnenie znalostí pri vytvorení záhradky
(bylinky, letničky, zelenina), ale aj možnosť pozorovania života
rastlín, keď sa budú podieľať na starostlivosti o rastliny, ďalej
možnosti využívať časti rastlín na konzumáciu, prípravu čajov či
pokrmov.

3 Ján Turňa

Špeciálna základná
škola Čierny Balog

Krajšia a zdravšia škola V areáli školy sa nachádzajú dve rozsiahle predzáhradky, ktoré by
sme radi skrášlili a upravili vybudovaním kvetinových záhonov,
vysadením okrasných a úžitkových kríkov a v okrajovej časti
zriadením bylinkovej záhradky, ktoré by slúžili pre našich žiakov.

4 Ing. Martin

Obec Tarnov

Chodník - spolu,
krajšie, bezpečnejšie

Opravou poškodeného chodníka okolo budovy školy chceme zaistiť 500,00 €
bezpečnosť v areáli školy, zároveň opravený chodník skrášli areál
školy. Práce pri oprave chodníka budú vykonávať dobrovoľníci,
hlavne chceme zapojiť do úprav okolia školy rodičov spolu s deťmi.
Takto by sme chceli pestovať u detí kladný vzťah k práci a posilňovať
ich vzťah k vytvoreným hodnotám (hmotným či nehmotným).

RZ pri MŠ
Hviezdoslavova 1,
Skalica

Na školskom dvore
hravo, zdravo

Tento projekt realizujeme v rámci revitalizácie priestorov školského 430,00 €
dvora. Postupne do areálu dopĺňame drevené edukačné domčeky
pre deti predškolského veku, ktoré slúžia na rozvoj ich kognitívnych
i percepčno-motorických zručností. V rámci tohto projektu máme za
cieľ osadiť už piaty domček a doplnok, ktorý by sa venoval rastlinnej
ríši a lokomočným hrám.

Klimek

5 Miroslav
Opatovský

500,00 €

6 Ing. Michal Šulík, Materská škola kpt. Podajme si ruky a
PhD.

7 Silvia Koreňová

Nálepku 7, Lipany

Cieľom je vytvoriť bezpečnú a podnecujúcu hraciu i učebnú zónu,
500,00 €
vytvorme pekný svet ! budujúc kompaktný priestor v areáli školského dvora. Vidíme tu
priestor na stretávanie rôznych generačných skupín v priemyselnej
lokalite mesta, chceme zefektívniť zelené prostredie školského
dvora a zrenovovať areál materskej školy, a to vďaka vytvoreniu
vhodných prvkov environmentálnej výchovy pre predprimárne
vzdelávanie. Cieľom je pestovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k
jej tvorbe i ochrane, ale budovanie dobrých medziľudských vzťahov.

Cirkevná materská Škôlka v záhrade
škola Gianny
Berettovej Mollovej,
Bratislava

Podstatou projektu je vytvorenie exteriérovej učebne v areáli
školského dvora prostredníctvom inštalácie trvácnych drevených
stolov s lavicami. Revitalizovaný priestor bude slúžiť na realizáciu
edukačných aktivít (najmä enviro-smeru). Keďže príroda poskytuje
množstvo podnetov a inšpirácií, chceli by sme deťom
prostredníctvom zážitkového učenia priamo v prírode priblížiť, ako
sa o prírodu starať a naučiť ich ju ochraňovať a súčasne aj predĺžiť
pobyt detí vonku.

500,00 €

8 Ing. Sylvia
Jašíčková

9 Adrian Jekkel

10 Robert Baláž

OZ rodičovské
"JARNÁ BRIGÁDIČKA
združenie pri ZŠ kpt. PRE PRVÁČIKOV"
J. Nálepku v Stupave

Exteriérové priestory školy sú toho času nedostatočné a zanedbané 500,00 €
a i napriek snahe okolie školy ešte nie je dokončené. V plánovanej
rámci brigády je nutné doriešiť okolie novej budovy a opraviť
poškodené zariadnia školského dvora, a to v rámci aktivít ako jarné
upratovanie, hrabanie, čistenie chodníkov, drobné opravy a nátery ,
výmena piesku, kultivácia zelene.

Základná škola
Mučín

DD - Dúhový dvor

Škola disponuje s veľkým školským dvorom, na ktorom by sme
500,00 €
chceli zhotoviť z použitých pneumatík okrasné črepníky, vonkajšie
hračky na sedenie. Z finančného príspevku by sme chceli hradiť
nákup farieb, potrebného materiálu vyžadujúce k tomuto projektu,
lavičky na sedenie pre starších žiakov.

Centrum voľného
času Štúrovo

Detská zelená oáza

Radi by sme vytvorili príjemné prostredie s liečivými a okrasnými
490,00 €
rastlinami, lavičkami a altánkom. Slúžilo by nielen deťom a mládeži,
ale aj mamičkám s deťmi, mentálne a telesne postihnutým deťom,
ako aj ich rodičom a starým rodičom. Chceme pripraviť územie na
sadenie rastlín a liečivých bylín, a vytvoriť miesto na relax a oddych.
Prínos tohto projektu je aj v organizovaní interaktívnych hodín
biológie a prírodovedy.

11 Martin Chovanec OZ Brestovanské

Skrášlime si školu

Podstatou projektu je zapojiť rodičov, deti a dobrovoľníkov k
500,00 €
spoločnej práci na skrášlení okolia školy - výmena starých
poškodených lavičiek, natretie preliezok v MŠ, vysadenie
trvalkových záhonov a skrášlenie plôch prírodnou kôrou v areály
materskej a základnej školy.
Rodičovské
Poďme spolu vysádzať! Cieľom projektu je zapojiť deti, rodičov a zamestnancov MŠ formou 500,00 €
združenie pri
brigády do skrášlenia školského dvora výsadbou tují,
Materskej škole, Pri
samozavlažovacích truhlíkov a kvetináčov, čo povedie deti k ďalšej
potoku, Skalica
starostlivosti o prostredie, v ktorom sa denne pohybujú. Zážitkovým
učením a starostlivosťou o rastliny a prostredie v MŠ im chceme
umožniť pravidelný a hlbší kontakt so živou prírodou.
FajnCentrum,
Brestovany

12 Pavol Irša

13 Marcel Hudeček Spoločenstvo

Deťom bezpečne a
čisto

Cieľom je upraviť priestor pre deti v rámci dvora priliehajúceho ku 500,00 €
komunitnému centru pre bezpečnú hru v pieskovisku a jeho okolí, a
vytvoriť tak ešte príjemnejšie a bezpečnejšie prostredie pre
návštevníkov komunitného centra.

ZŠ s MŠ Dolné
Orešany

Deň Zeme

Každoročne 22.4. na Deň Zeme organizuje naša škola v spolupráci s 500,00 €
rodičovským združením brigádu na skrášlenie areálu ZŠ i MŠ. V
rámci tejto aktivity v roku 2017 máme plán vytvoriť zo starých paliet
kvetinové steny a vyvýšené kvetinové a bylinkové záhony, čo bude
slúžiť ako dekorácia, filter ovzdušia aj ako vzdelávacia pomôcka na
hodinách prírodovedy.

15 Pavol Jančík

Základná škola
Klokočov

Pekná škola - pekná
záhrada

Projekt je zameraný na odstránenie starých a vyschnutých stromov 491,00 €
a súčasne skrášlenie areálu školy výsadbou nových tují pozdĺž školy,
na úpravu skaliek, nasadenie kvetov a celkovú úpravu areálu školy.
Vytvoríme tak relaxačný priestor pre žiakov, ktorí sa pohybujú a
trávia veľkú časť dňa v areály školy. Zároveň by tento projekt bol
pokračovaním práce žiakov v predmete technika.

16 Milan Polák

Združenie
Perníková chalúpka
rodičovskej rady pri
Materskej škole v
Kútoch

Za priamej aktívnej pomoci rodičov a detí sa v rámci projektu
500,00 €
postaví drevený záhradný domček, ktorým sa doplnení a spestrí
detské ihrisko o nový prvok, v ktorom deti nájdu miesto pre nové
hry, aktívny pobyt vonku, rozvoj svojej fantázie, prípadný úkryt pred
slnkom.

kresťanov
Christiana,
Červeňáková 5,
Bratislava

14 Ing. Marián
Hodulík

17 Jozef Milko

Materská škola SNP, Dúha
Modra

Podstatou projektu je revitalizácia starého oplotenia areálu
499,50 €
materskej školy novým farebným náterom vo farbách dúhy. Celkový
efekt "veselej škôlky" kazí vyblednutý a olúpaný plot okolo areálu,
ktorý postupne hrdzavie. Jeho vynovenie by vdýchlo celej materskej
škole pozitívnu energiu a škôlka by vítala deti i návštevníkov
veselými farbami dúhy.

18 Miroslav Rehák

Rodičovské
združenie pri ZŠ s
MŠ Cerová

Mimoškolské aktivity
na preliezkach

Na školskom dvore sa nachádza deťmi využívané detské miniihrisko. 500,00 €
Obsahuje preliezkovú zostavu, ktorá už potrebuje rekonštrukciu.
Skrášliť a zefektívniť by sme chceli aj okolie pri preliezkovej zostave,
doplnením multifunkčného dreveného korpusu a posedenia.

19 Milan Ráchela

Iniciatíva rodičov
Lamača, Bratislava

Zelená pre náš školský Projekt je zameraný na úpravu a zveľadenie už existujúcej školskej
dvor
záhradky, kde si môžu deti pestovať svoju vlastnú zeleninu, či
drobné ovocie. Taktiež je v rámci revitalizácie školského dvora
potrebné opraviť prehnité dosky niektorých preliezok, aby bola
zabezpečená čo najvyššia miera ochrany zdravia detí pri hrách na
školskom dvore a vypodložiť zeminu okolo lavičiek na dvore
dlažbou.

20 Juraj Komlósi,

Základná škola
Náučno-okrasná
Ágostona Pongrácza výsadba v školskom
s VJM, Neded
areáli

Ing.

21 Mgr. Pavol Fojtík Základná škola s
materskou školou
Angely Merici,
Trnava

Kúsok prírody na
dosah

500,00 €

Podstatou projektu je, aby sme zrevitalizovali predškolský areál
ktorý spája budovu školy s ulicou. Vybudovali by sa priestory pre
využitie rôznych vyučovacích hodín ale aj na relax, a to nielen pre
žiakov ale aj pre rodičov.

500,00 €

Cieľom projektu je skrášliť a obnoviť výsadbu črepníkov v exteriéri
školského dvora, zároveň doplniť zeleň, ktorá neprezimovala, a tak
vytvoriť kúsok skutočnej prírody v areáli našej školy, ktorá sa
nachádza v centre mesta. Vytvoríme žiakom možnosť sadiť a starať
sa o tieto rastliny s cieľom podporiť záujem o zeleň a prostredie, v
ktorom sa pohybujú.

500,00 €

22 Marek Oravec

Občianské združenie Obnovenie plota
Radostné deti pri
zvládneme spločnými
Materskej škole
silami.
Kostolište

Zámerom dobrovoľníckeho projektu je pokračovať v dobudovaní,
496,00 €
resp. oprave plota v areáli materskej školy, v blízkosti nového
detského dopravného ihriska. Bolo by opticky veľmi pekné, keby
tvoril jednu líniu s časťou už obnoveného plota z dôvodu budovania
DDI v roku 2015.

23 Ing. Czanik

ZŠ s MŠ s VJMSkrášlime dvor
Alapiskola és óvoda materskej školy pre
Vlčany
naše detičky!!!

Upravením dvora našej materskej školy, by sme chceli vytvoriť
500,00 €
príjemné prostredie pre naše detičky. Projekt je zameraný na
budovanie vzťahu človeka a prírody. Našim cieľom je vytvorenie
miesta pre vzdelávacie aktivity a relax ako aj priestoru, ktorý spojí
svet detí s prírodou a umožní im vnímať prírodu všetkými zmyslami.

24 Peter Marinčák

Občianske združenie Dvorček, prestri sa!
Máriine srdiečka,
Hlohovec

Cieľom projektu je renovácia rozsiahleho oplotenia areálu škôlky v
stave nutnom opravy a výsadba stromčekov a zelene na dvore
škôlky. Dobrovoľníci škôlky natrú plot aj pred klubom seniorov,
ktorý sídli v areáli škôlky a na ich prístupovej ceste vytvoria veselú
recyklovanú dekoráciu zo starých pneumatík.

500,00 €

25 Vojtech Szabo

OZ Krajšia
Topoľnica, Kajal

Bezpečne na školskom Našim zámerom je zrenovovanie starého a nevyhovujúceho
dvore
chodníka, ktorý slúži žiakom ako prechod na školské ihrisko, čím sa
vytvorí bezpečný priestor na pohyb žiakov vonku.

500,00 €

26 Terézia

Základná škola
Záhorská Ves,
Bratislava

Záchrana starých
odrôd ovocných
stromov

500,00 €

Alexander

Gedeonová

Naším cieľom je vytvoriť zelenú a harmonickú oázu na školskom
pozemku prostredníctvom vytvorenia ovocného sadu zo starých
odrôd stromov a zeleninovej záhrady.

27 Juraj Slovík

Základná škola s
materskou školou
Novoť

"Úprava areálu
školského ihriska"

Cieľom projektu je revitalizácia školského ihriska slúžiaceho pre
500,00 €
širokú verejnosť. Spolu s deťmi chceme ihrisko v areáli školy doplniť
živým plotom a tujami, upraviť okolie, doplniť ho odpadkovými
košmi a vysadiť novú trávu.

28 Jozef Majer

Obec Častkov

Škola nás baví

V rámci projektu chceme spolu s deťmi a ich rodičmi skrášliť
500,00 €
priestor pred školou a pred škôlkou, vďaka čomu budú mať deti ešte
väčšiu radosť chodiť do školy. Cieľom projektu je revitalizovať
priestor školy prostredníctvom jarnej úpravy zelených plôch školy,
kde si deti urobia predzáhradku s novými kvetmi,kríkmi a novou
trávou, a súčasne sa v areáli doplnia lavičky.

SPOLU

13 906,50 €

