
ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI:
(vyberte jednu z možností)

Občan

Občianske združenie

Nezisková organizácia

Občianske združenie Poď von!

J.Jesenského 626/44 08301 Sabinov

Prihláška na projekt v roku 2021
MESTO SABINOV - Participatívny rozpočet

Oprávnený žiadateľ: *

Názov žiadateľa: *
(v prípade žiadateľa "OBČAN" uveďte meno a priezvisko)

Sídlo žiadateľa: *
(uveďte názov ulice, orientačné, súpisné číslo)



53 598 571

Mgr. Veronika Jadvišová (predseda združenia), Mgr. Magdaléna Marcinčinová (členka, vypracovala projekt) 

0907445344 (Mgr. Magdaléna Marcinčinová)

lksvetluska@gmail.com

ÚDAJE O PROJEKTE:

Prírodný altánok s dreveným sedením pod Šancom

IČO žiadateľa / (dátum narodenia): *

Garant projektu: *
:(meno a priezvisko, funkcia):(ak relevantné)

Telefónne číslo: *
(uveďte v tvare: +421 XXX XXX XXX)

E-mail: *
(uveďte e-mailový kontakt)

Názov projektu: *
(uveďte názov projektu:)



Cieľ projektu úzko súvisí s cieľmi občianskeho združenia Poď von!. Našou víziou je vybudovať priestor pre 
deti, kde sa môžu počas dňa bezpečne a slobodne hrať, objavovať, poznávať, tvoriť, učiť sa reálnym 
činnostiam a rozvíjať praktické zručnosti pre život. Nielen deťom,ale aj mladým chceme ponúknuť 
zmysluplnú voľnočasovú činnosť, vytiahnuť ich von, zatraktívniť im prírodu ako takú, pomôcť im budovať 
vzťah k zmysluplnému tráveniu voľného času v prírode, v kolektíve. Myslíme aj na dospelých, mužov a ženy, 
otcov a matky, ktorým tiež chceme ponúknuť rôzne podujatia, akcie, inšpiratívne podujatia, workshopy, 
kurzy. Týmto chceme spomínané skupiny občanov nášho mesta  podporiť  v oblasti vzdelávania, rozvoja 
kritického myslenia, výchovy k sebapoznaniu, sebarozvoju, zodpovednosti a k environmentálnemu cíteniu 
metódami neformálneho vzdelávania. Altánok a drevené sedenie, ktoré sú predmetom tohto projektu, 
doplnia priestor, v ktorom sa môžeme realizovať, a v ktorom budeme môcť napĺňať ciele,ktoré sme si ako 
občianske združenie stanovili. 

Rozvoj mesta nám nie je ľahostajný, a aj to je jeden z dôvodov prečo vzniklo naše občianske združenie. 
Našim zámerom je obohatiť život v Sabinove jedinečnými ponukami, akciami, workshopmi, inšpiratívnymi 
podujatiami, kurzami, ktoré v Sabinove chýbajú a ktoré prinášajú intelektuálny, osobnostný a spoločenský 
rozvoj jednotlivcov, komunity a občanov nášho mesta. Realizáciou tohto projektu vznikne priestor-altánok s 
dreveným sedením, v ktorom spomínané aktivity budeme môcť realizovať.

Hliník,ulica Šancová

2500€

Cieľ projektu: *
(uveďte cieľ, ktorý sa má projektom dosiahnuť)

Prínos pre rozvoj mesta: *
(uveďte aký prínos projekt prinesie pre rozvoj mesta Sabinov)

Miesto realizácie projektu: *
(uveďte miesto realizácie - ulicu, miestnu a/alebo mestskú časť, kde sa bude projekt realizovať)

Predpokladané náklady projektu v Eurách: *
(uveďte celkovú sumu v Eurách s DPH, ktorá je potrebná na realizáciu projektu )

2.500,00 €



Úprava pozemku a príprava na osadenie altánku. Samotná montáž altánku a umiestnenie dreveného 
sedenia. Slávnostné otvorenie nového priestoru a poďakovanie mestu Sabinov. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: *
(uveďte stručný popis projektu - maximálne 250 slov )

 Formuláre

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

