MESTO TISOVEC
NÁZOV PROJEKTU

Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej
Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností

škole

Žiadateľ:

Mesto Tisovec

Program:

Gestor programu:

Výzva č. VIII Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie
žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Celkový rozpočet projektu:

4 680,00 EUR

Poskytnutá výška NFP:

4 446,00 EUR

Vlastné a iné zdroje celkom:

234,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: do 04.09.2019
Dátum podania žiadosti:

27.08.2018

Miesto realizácie:

Materská škola Rimavská Píla, Vansovej 231, 980 61 Tisovec.
Pozemok, parcela CKN 5/4, evidovaná ako zastavaná plocha a
nádvorie, vedený na LV č. 178, katastrálnym odborom Okresného
úradu Rimavská Sobota.
Hlavný cieľ projektu je:
- zatraktívniť a skvalitniť podmienky predprimárneho vzdelania
v oblasti rozvoja pohybových zručností detí v predškolskom
veku.
Špecifický cieľ projektu je:
- obstarať 5 certifikovaných prvkov exteriérového náradia
(váhadlová štvorhojdačka, pružinový štvorlístok, pružinová
motorka, lanová pyramída, pieskovisko so zatiahnuteľným
vrchom 2x2 m), ktoré budú osadené na dvore Materskej školy
Rimavská Píla;
- zorganizovať Oslavy otvorenia nového školského roka
2019/2020 v Materskej škole Rimavská Píla.
Materská škola Rimavská Píla je jednotriedna heterogénna materská
škola s kapacitou detí 20, ktorá zabezpečuje predprimárne
vzdelávanie pre deti mestskej časti. Materská škola tesne susedí
s budovou komunitného centra, v ktorom sa vykonávajú komunitné
aktivity minority a majority. Blízkosť komunitného centra považujeme
za výhodu začleňovania rómskej komunity medzi majoritu, ktoré sme
doposiaľ nevyužívali. Rómske deti v predškolskom veku môžu dostať

Ciele projektu:

Výsledky projektu:

MESTO TISOVEC

Prepojenie na PHSR mesta
Tisovec a m. č. Rimavská Píla
2016 – 2022
Fáza realizácie projektu:

Poďakovanie:

istú formu asistencie aj v komunitnom centre. Centrum teraz zohráva
nezastupiteľnú úlohu sprostredkovateľa medzi rodičmi a vzdelávacími
inštitúciami, ako aj rómskymi a nerómskymi rodičmi. Prepojenie medzi
materskou školou a komunitným centrom zabezpečilo osadenie
kvalitného a certifikovaného exteriérového náradia.
Projektom boli zabezpečené nasledovné výstupy projektu:
- dodanie a montáž vybraných prvkov exteriérového náradia;
zorganizovanie Oslavy otvorenia nového školského roka 2019/2020
v Materskej škole Rimavská Píla.
Špecifický cieľ PO I/2 Skvalitnenie miestnej infraštruktúry a vzhľadu
mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla
Opatrenie 1.3 Obnova rekonštrukcia vzhľadu mesta
Projekt ukončený.
„Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstvom Vnútra
Slovenskej republiky, Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity.“
Na realizácii projektu participovali OZ ZDaR Rimavská Píla.
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