Nová soutěž pro náctilé v mikroregionu - Lajkneš TO ?!?
Soutěž se týká náctiletých, kteří bydlí v mikroregionu, který zahrnuje 1 město (Jesenice) a 10 obcí
(Vestec, Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Libeř a Libeň, Psáry a Dolní Jirčany, Okrouhlo, Zvole,
Ohrobec, Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou).
Mladí lidé ve věku 11-19 let mají možnost soutěžit se svými mini-projekty o přidělení podpory ve výši
15 tis. Kč na projekt. Soutěží dvě věkové kategorie.
1. Náctiletí ve věku 11 – 14 let – min. trojice kamarádů – s možností získat na realizaci vítězného
projektu až 5 tis. Kč.
2. Náctiletí ve věku 15 – 19 let – skupiny i jednotlivci s možností získat až 15 tis. Kč na realizaci
vítězného projektu.
V prvním ročníku soutěže 2015/2016 vybere porota a veřejnost jeden vítězný projekt v každé věkové
kategorii. Záleží na kvalitě projektů. Hodnocení veřejnosti – „lajkování“ projektů bude po hlasování
poroty zohledněno přidáním bodů dle umístění.
Aby projekt mohl soutěžit, musí splnit základní kritéria – formálně obsahuje žádost a povinné přílohy,
dále dojde k posouzení přijatelnosti projektu. Přijatelnost hodnotí s ohledem na cíle soutěže a cíle
strategie rozvoje území projektoví manažeři MAS. Na základě tohoto prvního posouzení je projekt
poslán dále do soutěže – k hodnocení porotou a lidmi v území.
Porota má až 12 osob. Jsou v ní 2 zástupci hlavního partnera, po jednom zástupci z řad partnerů,
odborník na sociální problematiku, na problematiku životního prostředí, vylosovaný ředitel školy a 2
zástupci MAS Dolnobřežansko (vylosovaný starosta jedné z obcí a vylosovaný další partner mimo
starosty).
Přispějte ke změně, dejte prostor dětem a mládeži udělat kus práce, který je vidět.

Kategorie projektů:
1) Pomáhám druhým!
2) Prostředí, kde žiji!
3) Můj velký zájem!
Popis jednotlivých kategorií:

1) Pomáhám druhým!
Vidíte, že je potřeba někomu pomoci a stálo by to peníze? Dokázali byste s kamarády zorganizovat
akci pro dědečky a babičky z okolí. Chybí v okolí místa pro setkávání – lavičky, posezení ve stínu
velkého stromu, upravené místo pro posezení na louce? Co takhle parta, která si pořídí nářadí a
pomáhá osamoceným starším lidem s opravami na domě i zahrádce? Vaše projekty musí splňovat
základní podmínku – jedná se o pomoc člověku nebo skupině lidí jakéhokoliv věku, kteří ji potřebují a
stojí o ni. Takovou pomoc, ke které jsou nutné peníze na zakoupení vybavení, služeb, aj. Je možné
podpořit i projekty pravidelných setkání, nových tradic kdy je zapotřebí zakoupit vybavení pro tyto
akce.
Příkladem projektů v této oblasti může být:
-

Zřízení hřiště na pétanque, freesbee golf, lesní golf, fotbal golf, aj.,
pomoc nějaké neziskovce jako parta dobrovolníků – záleží na programu neziskovky,
zřízení erárního grilovacího místa,

-

drobné opravy a práce pro seniory,
podpora člověku s postižením,
založení tradiční akce pro setkávání lidí a společně trávený čas.

Toto téma se zaměřuje na problematiku komunit a sounáležitosti. Mladí by měli prokázat, že jim není
lhostejný osud slabšího člověka či skupiny lidí, případně že chtějí něco vytvořit pro společenství lidí,
kteří žijí kolem nich. Cíle je služba nejen lidem v tíživé životní situaci, ale také propojování lidí,
vytváření vazeb mezi sousedy, organizování vzájemných akcí. Nejde jen o pomoc své vlastní rodině, i
když i ta může být předmětem projektu. Důležité je dívat se kolem sebe a vidět, co by lidem v tíživé
situaci v okolí přineslo do života novou kvalitu, co je povzbudí, probudí, pomůže…

2) Prostředí, kde žiji!
Máte zájem o životní prostředí. Jde Vám o to, jak to v přírodě vypadá a jak na ni jako lidé působíme?
Můžete upozornit na významné stromy v okolí – cedule s příběhem a posezení u nich, můžete lidem
zpřístupnit nějakou zajímavost – třeba formou přednášky od pana Cílka nebo jiného vědce. Nejde jen
o čištění míst v přírodě, ale také o starost o zvířata. Záleží na Vaší nápaditosti a snaze pomoci přírodě.
Příkladem projektů v této oblasti může být:
-

Ministezka zaměřená na smyslové vnímání (haptická stezka aj.),
vyčištění strouhy, tůněk,
úprava pramene, zpřístupnění,
spolupráce s myslivci na krmení zvěře,
pomoc zvířatům při migraci přes silnice (žáby),
budky pro hnízdící ptáky,
popularizace místa – propagace,
zajímavý cyklus přednášek, besed,
výsadba ryb,
vlastní výstava s foto přírodních zajímavostí, makro, aj.

Toto téma se soustředí na životní prostředí a podporu mladých žadatelů, kteří mají zájem spojený se
zlepšováním prostředí obce a jejího okolí (péče o rostliny i živočichy). Cílem je podpořit jednoduchá
řešení, kterých mohou jednotlivci nebo parta mladých zvládnout. Jedná se o výsadbu stromů, keřů,
úpravy obecní zeleně, podpora živočichů žijících v lese i na loukách – dokrmování, návrat druhu na
přirozená stanoviště, ochrana při migraci, aj. Předmětem projektu může být také úprava veřejných
prostranství – okrášlení náměstíček, míst, o která se lidé nestarají a jsou na očích.

3) Můj velký zájem!
Máš talent, velký zájem rozvíjet třeba své sportovní nebo hudební nadání. Máš takový koníček, který
je zajímavý, a když ve vesnici zařídíš nějaké vybavení pro tento koníček, bude moci sloužit také
ostatním? Proto, abys takové místo, třeba jednoduchou zkušebnu pro kapelu, vybudoval, musíš najít
vhodné obecní prostory (případně místnosti nějakého spolku) a domluvit se s lidmi na obci, jak
takový prostor využít. K podání projektu bude třeba předběžný souhlas pana starosty nebo paní
starostky.

Příkladem projektů v této oblasti může být:
-

Vybavení hřiště (pingpong venkovní, koš na basket, aj.),
divadlo – kulisy, fundus – kostýmy, aj.,
kapela – nástroje, zkušebna,
překážky pro cvičení se psy,
free hotpoint místo ve spolupráci s obcí,
klubovna a její dovybavení.

Cílem tématu je podpora talentu, koníčků a rozvoje dovedností mladých lidí. Je smysluplné stavět na
tom, co člověku jde, v čem vyniká. Podpořeny budou projekty sportovního zázemí na veřejných
prostranstvích, zázemí pro různé koníčky, vždy však s tím, že toto zázemí bude k dispozici také
ostatním vrstevníkům.

Na webu www.mas-dolnobřežansko.cz si můžete stáhnout prezentaci k soutěži. Další pokyny pro
soutěžící, pravidla pro přihlášení a formulář přihlášky je již také na našem webu k dispozici
Možnost přihlašovat své projekty do soutěže již máte do 16. 11. 2015.
Těšíme se na zajímavé záměry a poté i na realizace vítězných projektů!!!
Tým místní akční skupiny MAS Dolnobřežansko, o.p.s.

