v skratke

Participácia občanov na rozvoji
regiónu MAS MALOHONT
Konferencia Občanská participace na venkově
Olomouc, 26. - 27.09.2012

Miestna akčná skupina MALOHONT
právna forma:
dátum založenia:
počet členov:
počet obcí v území MAS:
počet obyv.:
rozloha:
hustota obyv.:
nezamestnanosť:

územie MAS MALOHONT
územie
3 susediacich
mikroregiónov
=
územie 1 MAS
=
spojenie ľudí
a ich skúseností
z územia
3 mikroregiónov

občianske združenie
13. marec 2007
53
39
26 000
656 km2
40 obyv./km2
> 25 %

Občianske združenie OZVENY
• rok založenia:
• územie pôsobnosti:

• príklady občianskej participácie na rozvoji územia
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT
• aktivity a projekty občianskych združení:
 Občianske združenie RODON Klenovec
 Občianske združenie VALGATA Drienčany
 Občianske združenie OZVENY Hrachovo
 a ďalšie

2000
obec Hrachovo (850 obyv.)
a jej okolie
15

• počet dobrovoľníkov:
• činnosť združenia:
 sociálne služby pre starých ľudí
 podpora rozvoja vidieka
 ochrana kultúrneho dedičstva
 informovanie a vzdelávanie
 komunitné a voľnočasové aktivity
 poradenská činnosť v oblasti projektov

budova „Ozvien“
• rekonštrukcia jedálne a administratívnych priestorov
bývalého JRD v Hrachove
• postavená okolo roku 1975, chátrajúca od roku 1995
• od roku 2001 je vlastníkom budovy občianske združenie
• od roku 2002 prebieha postupná rekonštrukcia budovy
na multifunkčné využitie v rámci viacerých projektov:
 príprava, realizácia a ich vyúčtovanie projektov - v réžii
dobrovoľníkov občianskeho združenia
 podpora určená len na materiál a zariadenie - realizácia prác
dobrovoľnou prácou
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budova „Ozvien“
• pred rekonštrukciou v roku 2001

budova „Ozvien“

budova „Ozvien“
• po rekonštrukcii v roku 2006

budova „Ozvien“

• súčasné využitie:
• vývarovňa pre dôchodcov s rozvozom stravy
• kancelárske priestory:
 Občianske združenie OZVENY
 Mikroregión Rimava a Rimavica
 Miestna akčná skupina MALOHONT

•
•
•
•
•

prístup na internet pre verejnosť
pracovné stretnutia
vzdelávacie a informačné aktivity
rodinné oslavy, posedenia, výročia a pod.
výroba krojovaných bábik a suvenírov z textilu

vodný mlyn
• rekonštrukcia kultúrnej pamiatky vodného mlyna v obci
Veľké Teriakovce
• postavený okolo roku 1800, chátrajúci od roku 1965
• od roku 2006 ho má občianske združenie v prenájme
• v rokoch 2008 - 2010 prebiehala jeho rekonštrukcia
vďaka podpore z EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu:

vodný mlyn
• vodný mlyn pred rekonštrukciou v roku 2005

 príprava, realizácia a vyúčtovanie projektu - v réžii
dobrovoľníkov a pracovníkov občianskeho združenia
 realizácia prác dodávateľsky + časť dobrovoľnou prácou
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vodný mlyn
• vodný mlyn po rekonštrukcii v roku 2010

vodný mlyn

vodný mlyn
• súčasné využitie:
• prehliadka mlyna - so sprievodom alebo bez:
 zachová časť technológie na mletie múky
 výstava tradičných spôsobov obživy našich predkov
 výstava tradičných remesiel
 tradičná izba a kuchyňa
• priestory pre tradičné aj netradičné podujatia
• zasadacia miestnosť pre rodinné stretnutia, firemné
akcie, školenia a pod.
• pravidelné a príležitostné podujatia

Občianske združenie VALGATA
• rok založenia:
• územie pôsobnosti:
• počet dobrovoľníkov:
• činnosť združenia:

2003
obec Drienčany (250 obyv.)
a jej okolie
5

 aktivity pre deti a mládež
 aktivity s tematikou rozprávky - obec je pôsobiskom
najväčšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského
 poradenská činnosť v oblasti projektov
 spolupráca s obcou pri príprave rozvojových
projektov obce

chalúpka s ježibabou
• rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci v roku 2006

rozprávkový labyrint
• príprava projektu pre obec Drienčany v roku 2012
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dedina ožíva
• spolupráca pri organizácii podujatia Dedina ožíva v
rokoch 2004 - 2012

Občianske združenie RODON
• rok založenia:
• územie pôsobnosti:

1999
obec Klenovec (250 obyv.)
a jej okolie
viac ako 30

• počet dobrovoľníkov:
• činnosť združenia:
 kultúrne a športové podujatia pre deti a mládež
 informovanie a vzdelávanie
 udržiavanie ľudových tradícií a remesiel
 podpora spolunažívania s rómskou komunitou
 poradenská činnosť v oblasti projektov

udržiavanie tradičných remesiel

udržiavanie ľudových tradícií

• remeselné tábory pre deti, tvorivé dielne a prezentácia
remesiel širokej verejnosti

• tradičné podujatia, prezentácia ľudového spevu, hudby,
tanca a zvykov

spoločné znaky združení

spoločné znaky združení

• dlhodobá činnosť v obciach Hrachovo, Drienčany,
Klenovec a ich okolí s konkrétnymi výsledkami
• spoluúčasť na spracovaní plánov rozvoja mikroregiónov,
v ktorých pôsobia
• poskytovanie poradenstva pri príprave, realizácii a
vyúčtovaní projektov, najmä pre MVO a obce
• iniciátori založenia miestnej akčnej skupiny a prípravy jej
územia na prístup Leader
• aktívni členovia pracovných skupín k spracovaniu
stratégie rozvoja územia MAS
• aktívni členovia MAS od jej založenia

• prezentácia MAS na rôznych podujatiach v regióne, na
Slovensku i v zahraničí prostredníctvom ich
dobrovoľníkov - cca 6 podujatí počas letných mesiacov
• presadzovanie záujmov mimovládnych organizácií a
občanov v MAS
• spoluúčasť na rozhodovaní v MAS
• vzájomná spolupráca na rôznych podujatiach
• iniciátori vytvorenia grantového programu MAS,
v rámci ktorého MAS podporuje aktivity občianskych
iniciatív na svojom území
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grantový program MAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zrealizované kultúrne a športové podujatia

za obdobie 2008 - 2011:
predložené projekty:
120
podporené a zrealizované projekty:
54
zrealizované podujatia:
22
upravené priestranstvá v obciach:
23
vydané propagačné materiály:
19
dobrovoľníci zapojení do realizácie projektov: 900
odpracované hodiny bez nároku na odmenu: 18 513
príspevky z grantového programu:
55 100 EUR
vlastný vklad žiadateľov:
65 600 EUR
celková hodnota projektov:
120 700 EUR

upravené významné miesta v obciach

vydané propagačné materiály

ďakujem za pozornosť
Ing. Miroslava Kubaliaková
manažérka MAS MALOHONT
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
047/5695 533, 0903 772453
mirkakubka@malohont.sk
www.malohont.sk
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