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Názov zadania
Oživme ihrisko v materskom centre
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Jana Ďurčeková,
Záujmové združenie Rodina – Trnavské materské centrum

Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Verejný priestor a zeleň
Anotácia
Revitalizácia prednej časti ihriska a pieskoviska materského centra, vytvorenie pekného,
príjemného a bezpečného priestoru pre širokú verejnosť.
Cieľ projektu
Osadenie drevenej zostavy detského ihriska, pieskoviska, vytvorenie oddychovej zóny
lavičkami, úpravy povrchu a skrášlenie priestoru výsadbou trvaliek.
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Vonkajšie časti ihriska sú ešte pozostatkom bývalých detských jaslí (min. 40 rokov).
Preliezačky sú už nevyhovujúce a zastaralé. Pieskovisko sa rozpadáva a svojím vzhľadom
a nečistotou zo stromov a zvierat skôr odpudzuje a ohrozuje. Detské prvky sú z kovovej
hrdzavejúcej konštrukcie, nespĺňajú potrebný bezpečnostný certifikát. Prístupový chodník
od bránky k hlavnému vchodu z asfaltu je rozbitý. Nemáme sedenie, ktoré by využívali
rodiny s deťmi ale aj dôchodcovia zo susediaceho Denného stacionára a tiež aj matky
s deťmi z vedľajšieho azylového domu, s ktorými úzko spolupracujeme.
Riešenie
V rámci revitalizácie ihriska je potrebné viacero úkonov ( napr. odstrániť staré prvky
detského ihriska a pieskoviska, zakúpiť a osadiť nové prvky s potrebným bezpečným
certifikátom, osadiť lavičky, skrášliť okolie výsadbou zelene, opraviť prístupový chodník.)
V prvej časti prác by sme však finančné prostriedky využili na odstránenie starého
nevyhovujúceho pieskoviska, ktoré by sme vymenili za nové aj s prekrytím.

Čo je potrebné na realizáciu projektu
 oslovenie firiem na získanie najvýhodnejšej cenovej ponuky
 výber firmy, ktorá bude realizovať rekonštrukciu
 odstránenie starého betónového pieskoviska (odstránenie betónovej obruby starého
pieskoviska, betónových kociek a starého piesku)
 zabezpečenie odvozu odpadu a úpravy priestoru vyrovnaním povrchu
 osadenie nového betónového pieskoviska s rozmermi 4x4 m s krytím proti nečistote,
s úpravou povrchu v jeho tesnej blízkosti
 osadenie lavičiek

Výstupy projektu
Nové pieskovisko bude slúžiť v prvom rade materskému centru, ktoré bude môcť rozšíriť
svoj program pre rodiny s deťmi širokej verejnosti aj na vonkajšie aktivity najmä v teplých
mesiacoch. Zrekonštruovanú časť detského ihriska by využívali aj matky s deťmi
z vedľajšieho azylového domu. Výhodou trávenia času v tomto priestore by pre ne bolo, že
ihrisko sa nachádza v chránenej časti areálu spoločného dvora.
Cieľová skupina
Zrekonštruovaný priestor na oddych bude slúžiť predovšetkým rodinám s malými deťmi,
materskému centru a osamelým matkám s deťmi z azylového domu.
Pokračovanie projektu
Na komplexnejšiu revitalizáciu ihriska je potrebné nájsť ďalšie zdroje financovania. Spolu
s dobrovoľníkmi z radu klientely TMC, Azylového domu či Denného stacionára, ktoré
spadajú pod naše záujmové združenie, sa však pokúsime vonkajší areál postupne spoločne
opravovať a udržiavať, aby čo najdlhšie slúžilo širokej verejnosti a ďalším.
Rozpočet

•

Odstránenie pôvodného pieskoviska
Popis účtovného dokladu / výdavku
odstránenie pieskoviska , vyčistenie priestranstva

•
•
•
•

Osadenie pieskoviska s krytím
Popis účtovného dokladu / výdavku
pieskovisko betónové 4 x 4m
úprava povrchu okolo pieskoviska
plachta na zakrytie pieskoviska 4 x 4 m
piesok spolu s dopravou (9 m3)

•

Lavičky a ich osadenie
Popis účtovného dokladu / výdavku
lavička s operadlom, zabetónovaná – 3 ks
Spolu za celý rozpočet
Celkové náklady na realizáciu projektu
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

Suma
1.900,-€
1.900,-€
Spolu za kapitolu
Suma
1.300,-€
310,-€
250,-€
260,-€
Spolu za kapitolu 2.120,-€
Suma
930,-€
Spolu za kapitolu 930,-€
4.950,-€
28.000,-€

