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

Prievidza: 

Z oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb podalo v tomto roku projekt 15. ročník celoslovenskej 

kultúrno-spoločenskej akcie odovzdávania cien „Senior roka a Anjel pomoci starším“ Fórum pre 

pomoc starším – národná sieť. Jeho cieľom je oceniť seniorov cenou Senior roka i mladých cenou 

Anjel pomoci starším. Okrem toho aj vzájomne prepojiť generácie a vyzdvihnúť prínos medzigeneračnej 

spolupráce.    

K staronovým predkladateľom v Prievidzskom okrese patrí Územný spolok Prievidza Slovenského 

Červeného kríža, ktorý doručil projekt Prvá pomoc pre Ukrajinu. Jeho zámerom je doplniť vybavenie 

humanitárneho stanu SČK o elektrocentrálu, zakúpiť zdravotnícky materiál a tréningové vesty na nácvik 

Heimlichovho manévru. Vďaka tomu chcú pomôcť prichádzajúcim utečencom z Ukrajiny integrovať sa 

do spoločnosti a následne sa vzdelávať v oblasti poskytovania prvej pomoci.  

Skúsenosti s podávaním projektov zužitkovalo v tomto ročníku PaKR TSK aj Občianske združenie 

Centrumko, ktoré pripravilo projekt Jeseň je dar. Zaujímavými aktivitami chcú spestriť život komunít 

a pripraviť tvorivé večery v kruhu priateľov rôznych generácií. Cieľom je utužovanie komunitného života, 

odovzdávanie skúseností a zručností medzi generáciami.  

Občianske združenie Časovrat predložilo dva projekty. Cieľom prvého projektu Hradné správy II je 

budovanie miestneho kultúrneho povedomia a spolupatričnosti, a to prostredníctvom vydania hradných 

novín v printovej podobe a s pohľadnicou ako obrázkovou podobou hradu Sivý Kameň.  

Druhý projekt Občianskeho združenia Časovrat s názvom Hradná brána chce zistiť skutkový stav 

hradu Sivý Kameň, overiť stav zachovania, spracovania architektonicko-historického výskumu 

a navrhnúť obnovu. Financie budú využité na vykonanie archeologického a architektonicko-historického 

výskumu.     

Staronovým žiadateľom v okrese Prievidza je aj TJ Baník Sebedražie. Cieľom projektu Robme veci 

inak je zlepšenie podmienok pre šport mládeže a prilákať ešte viac detí do športového areálu. Zakúpiť 

plánujú futbalovú prenosnú bránu, ochrannú sieť na bránu, tréningové pomôcky a tričká pre mládež.  

Nadviazať na predchádzajúci projekt chce aj OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Projektom 

Dostatočný pohyb je základom zdravia chce predkladateľ viesť deti k aktívnemu športovaniu a klub 

materiálovo vybaviť. Vďaka financiám z PaKR TSK zakúpia futbalovú prenosnú bránu, koordinačné 

pomôcky a tréningové lopty.         

      

  

 


