
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Trenčín: 

Občianske združenie Silnejší slabším predložilo v štvrtom ročníku PaKR TSK projekt Hudba a tanec spája – 
festival. Cieľom je prepojiť rôzne cieľové skupiny v komunite od detí až po seniorov cez pravidelné stretávania sa 
a nácviky tanca a hudby. Hlavnou myšlienkou festivalu je prevencia detí a mládeže pred sociálno-patologickými 
javmi.     

Motivovať mladých ľudí k osobnej a spoločenskej zodpovednosti v životných, predovšetkým vzťahových 
situáciách má projekt Občianskeho združenia Centrum pre rodinu Trenčín, ktorý nesie názov Študentský 
deň. Cieľom je podnietiť ich aj k zodpovednosti za veci a udalosti, s ktorými sa stretávajú a budú stretávať v 
budúcnosti. Súčasťou podujatia bude tiež beseda s manželmi o vzájomných vzťahoch, ale aj prezentácia 
dokumentárneho filmu Tlakový hrniec spojený s diskusiou, šachový turnaj a turnaj v airhockey.  

Svoj zámer predložilo v okrese Trenčín aj Občianske združenie Robíme to pre deti, ktoré chce v rámci projektu 
Perúnova výzva budovať v deťoch športového ducha. Jednou z aktivít bude realizácia detského prekážkového 
behu, po ktorom si ho vyskúšajú aj rodičia. Súčasťou bohatého sprievodného programu majú byť aj „Majstrovstvá 
sveta v céčkach“. 

Doplniť chýbajúce a potrebné súčasti ku krojom je účelom projektu KUBRANSKÉ POKLADY, ktoré na župný 
úrad v Trenčíne zaslalo Občianske združenie Folklórny súbor Úsmev. Vďaka financiám z PaKR TSK sa 
zaobstarajú súčasti k trenčianskemu kroju a tiež k ľudovému kroju z oblasti Myjava. Zámerom je rozšíriť 
repertoár, nacvičiť nové tanečné choreografie a ľudové piesne a predstaviť doposiaľ netradičné prepojenie 
zvykov, hier, piesní a tancov. 

Svoj projekt Trenčianska bežecká liga si v tomto ročníku PaKR TSK podalo aj Kultúrne centrum Sihoť. 
Usporiadaním siedmeho ročníka chcú organizátori podporiť a rozvíjať športové aktivity obyvateľov Trenčína 
a okolia. Projekt má ambíciu propagovať beh športujúcej verejnosti, zdravý životný štýl, ale aj priateľské a 
spoločenské prostredie.   

Zakúpiť šestnásť nových krojov pre ženy a štyri nové kroje pre mužov je predmetom projektu Krásne hlasy 
v novom šate Občianskeho združenia Klub seniorov Horná Súča.    

Jediný zámer z oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb v okrese Trenčín predložilo Občianske združenie 
Hospic Milosrdných sestier. Projektom NIE STE SAMI chce spropagovať služby nevyliečiteľne chorým 
pacientom v pokročilom štádiu zväčša onkologického ochorenia či zomierajúcim formou domácej hospicovej 
starostlivosti. A zároveň zakúpiť zdravotnícke prístroje na zapožičanie pre rodiny pacientov mobilného hospicu.    
 
Z oblasti životného prostredia pochádza aj projekt Náučný a oddychový park Jozefa Lacu Občianskeho 
združenia Hravé hlavy. Jeho cieľom je vytvorenie a zveľadenie parku — miesta pre učenie, oddych, búdky, 
lavičky či tabule. Zástupcovia združenia chcú pretvoriť neudržiavaný priestor plný náletových drevín na esteticky 
príťažlivé miesto, kde budú radi tráviť čas obyvatelia mesta Nemšová a blízkeho okolia.  
 
Zachovať vzácne historické dielo pre budúce generácie je predmetom projektu Obnova Pamätníka 1. sv. vojny, 
ktorý predložilo Rodinné centrum Ovečka. Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Trenčianskych Tepliciach bol 
vytvorený akademickým sochárom Jozefom Pospíšilom v roku 1926, postavený bol vďaka zbierke občanov 
mesta. Zámer počíta aj s úpravou okolia, a to cez výsadbu vhodných rastlín.   
 
Do štvrtého ročníka PaKR TSK sa okrem občianskych združení zapojila aj verejno-právna inštitúcia. 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne chce projektom Chceme byť múdri a chceme sa hrať 
vybudovať náučno-oddychovú zónu v areáli univerzity pre deti navštevujúce univerzitný detský kútik. Vonkajší 
priestor dotvoria okrasnými rastlinami a bylinkami či hernými prvkami.  
 
Oblasť kultúry v okrese Trenčín zastupuje aj projekt Myjavské kroje Folklórneho súboru Čákovec. Financie 
chcú využiť na zakúpenie scénických krojových kostýmov v počte 8 kusov tradičného ľudového myjavského kroja 
z Myjavy, z toho 4 kusy ženského a 4 kusy mužského kompletného krojového kostýmu.  


