PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Názov projektu: TULIVAK

- študovňa&klubovňa

Autor/ka: Marta Halušková

1. Anotácia – krátky opis projektu:

Projekt je zameraný na vznik útulnej študovne a
klubovne, ako vedľajší cieľ má zvýšiť funkčnosť už
existujúcej knižnice v Kultúrnom centre.

2. Problém (Opíšte problém, nedostatok, ktorý chce projekt riešiť.)
Nedostatok priestorov na stretávanie sa študentov. Nedostatok motivujúcich a tichých miest na
štúdium v peknom prostredí. Neexistuje nábožensky indiferentný priestor na stretávanie krúžkov,
realizáciu, workshopov a seminárov.

3. Východisková situácia (Opíšte aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.
Ak je to potrebné, definujte lokalitu v ktorej sa projekt bude realizovať)

Projekt sa bude realizovať v zadnej časti Kultúrneho centra na bloku T a v miestnosti vedľa
Kultúrneho centra. Pričom študovňa bude v dnešnej knižnici a multifunkčná klubovňa(s kobercom a
TULIVAKmi) bude vo vedlajšej miestnosti, ktorá dnes slúži ako sklad.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri
projektových aktivitách, skúsenosti, know – how, doposiaľ zrealizované aktivity jednotlivých
participantov, určte projektových koordinátorov)

Inventár kúpi predkladateľka projektu. Steny vymaľuje team KC Mlynská dolina.
5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Vytvoriť útulné prostredie študovne a čitárne, široko využiteľné aj na oddych, rozvoj tvorivosti,
umenia a alternatívnych myšlienok.Priestor bude možné využiť na stretnutia kamarátov pri čaji a
tichom rozhovore, ako aj rezervovať študentmi pre vlastne aktivity. (Napr. krúžky, workshopy, hranie
šachu, spoločenské hry, hranie na hudobných nástrojoch, nácvik divadla, pohybové aktivity, diskusie,
prednášky, premietania filmov a iné.)

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny ľudí je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Študenti hľadajúci priestor na štúdium, realizovanie vlastných spoločenských a kultúrnych aktivít.

7. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec, harmonogram a konkrétny
spôsob realizácie, spôsob súčinnosti s internátom)

Hneď po odsúhlasení projektu zakúpenie inventáru a danie do chodu do 1 mesiaca od odsúhlasenia.
8. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Financie chceme investovať do nasledujúceho inventára:
- Projektor *500€+ - na prednášky, prezentácie, premietania filmov, s dramaturgiou vytváranou
samotnými študentmi...
- Tulivaky sofa 3-5ks *500€+ - na čítanie kníh, oddych
- koberec zelený, huňatý 22m2 *300€+ - na zútulnenie prostredia.

