Projektová dokumentácia
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017
Názov projektu
Remeslo, šport, komunita

Tematické zaradenie projektu
Šport vo verejnom priestore

Cieľ projektu (čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Prostredníctvom prednášok a workshopov priblížiť mládeži základy stavebných prác, prácu
s betónom ako materiálom a nielen zdôrazniť silu komunitných projektov, ale vytvoriť
i športovisko a išpirovať k životnému štýlu “urob si sám“.

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Mládež v meste nepozná základy stavebných prác a nemá motiváciu ani možnosť na získanie
skúseností pri práci s betónom ako materiálom. V meste taktiež neexistuje športovisko
určené na inline športy. Mládež je vedená k ultra konzumentnému spôsobu života
a v súčasnosti ani športoviská, ktoré sú určené práve pre verejnosť nedostávajú patričný
rešpekt a občania neparticipujú na ochrane verejného majetku, hlavne športovísk. Za príčinu
označujeme neosobný princíp a práve preto je nutné vytvoriť a vytárať športoviská
s nálepkou komunitnej práce a angažovanosti.

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Prostredníctvom pravidelných stretnutí, prednášok a worshopov zapojiť čo najväčší počet
občanov, študentov, mládežníckych organizácií, neziskových organizácií, ale aj
dobrovoľníkov a v spolupráci s mestom vytvoriť komunitné športovisko s povesťou
komunitného projektu, ktorý má inšpirovať občanov k participácii vo verejnom priestore.
Priblížiť mládeži prácu s betónom a osvetliť jej základy stavebných prác vďaka prepojeniu so
športom.

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Rudolf Rokošný, Peter Kočiš, Mgr. Jakub Vríčan - koordinátori projektu

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Položky:
Plocha ( cca 200m2 ) – nepoužívané športovisko
Betón na vyliatie povrchu
Betón na workshopy
Špecifické nástroje
Aktivity:
Pravidelné, cielené, workshopy zamerané na prácu s betónom, spoluprácu a dôležitosť
angažovania a participácie občanov vo verejnom priestore.

Výstupy projektu (Popíšte na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Minimálne 5 organizovaných worshopov spojených s prednáškami a kultúrno športovými
podujatiami pre verejnosť
Funkčné športovisko vytvorené ľuďmi pre ľudí

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Mládež
Športovci
Občania Trnavy - všetky vekové kategórie

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Prenájom plochy ( v prípade mestského priestoru možnosť adoptovať neziskovou
organizáciou )
Betón a nástroje
5000 eur
Je vysoko pravdepodobné, že projekt bude nutné dofinancovať z doplnkových zdrojov
a keďže dôraz v projekte sa kladie na participáciu občanov, je priam nutné vytvoriť verejnú
zbierku a do športovyska zapojiť občanov i takouto formou.

Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)
Po ukončení projektu, bude športovisko funkčné a vhodné na ďalšie workshopy a prednášky,
prípadne rozširovanie. Športovisko bude slúžiť ako symbol možností a sily komunity ako
takej a dôležitosti participácie občanov na dianí v meste.

