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Załącznik 

do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego 

 

 

 

Skrócony opis mikroprojektu w języku partnera1 

 

 

 

Wnioskodawca: 
 

 
Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD 

 

Partner zagraniczny oraz krajowy (jeśli występuje): 
 

Nový domov (Občianske združenie) - Stropkov 

 

 

Tytuł mikroprojektu i lokalizacja działań: 
 

"Rozvoj umeleckých záujmov, príležitosť na zvýšenie   kultúrno - prírodného 
vzdelávania   Poľsko – Slovenského pohraničia” 

 
Lokálne umiestnenia: 16 miest (v 8 mestách v Poľsku a na Slovensku) 

 

Na poľskej strane: Kraj Nowosądecki, Gorlicki County, kraj Limanowski, Nowy Targ 

 

Na slovenskej strane: Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov okres Kežmarok, okres Levoča 

 

Opis mikroprojektu: 
 

Cele mikroprojektu: 
 
Všeobecný cieľ:  

Celkovým cieľom tejto úlohy bude vytvorenie opatrení pre cezhraničnú integráciu a budovanie spoločnej identity 

hranice PL-SK, vrátane činností venovaných historicko- kultúrno-prírodného dedičstva. Predovšetkým vznik a 

rozvoj existujúcej cezhraničnej spolupráce so slovenským partnerom, máme v pláne interdisciplinárne projektové 

aktivity, zamerané na podporu spoločnej hranice v oblastí kultúrnych zdrojov a prírodných zdrojov (spoločné 

prehliadky, workshopy, predstavenia, koncerty, hudobné videá podporovať krásu hranice s cieľom zastaviť 

degradáciu hodnôt prírody a krajiny).  

 

Cieľom projektu je vyvinúť a zaviesť spoluprácu medzi komunitami na oboch stranách hranice PL-SK, 

prekonávať bariéry jazyka, získavanie vedomostí o kultúre, zvyky, rituály, prírodné krásy a mentalitu obyvateľov 

obidvoch strán hranice  inovatívnym spôsobom. 

 

Projekt prispeje k dosiahnutiu konkrétneho cieľa programu zvýšením udržateľného využívania nehmotného 

kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva pre návštevníkov a obyvateľov hranice PL-SK. Bude to možné 

vďaka širokej projektovej ponuke, ktorá obsahuje širokú škálu tematických aktivít zamerané na: kultúru, 

                                                      
1Należy wypełnić w języku partnera mikroprojektu 
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ekológiu, podporu marginalizovaných  skupín, konštrukčnú integráciu príjemcov v tejto oblasti a snaží sa  o ich 

vlastné záujmy, nadanie, kultúrne vyjadrenie, zručnosti a vedomosti z príjemcov umenia so zameraním na rozvoj 

vysokej estetickej potreby a záujmy, spoľahlivé poznatky a ich praktické aplikácie v praxi  v tematike  prírodno-

ekologickej. 

Výsledkom bude vytvorený jedinečný program so širokým zapojením rôznych aktérov v oblasti mimoškolského 

vzdelávania s unikátnym kultúrno-prírodným v oblasti podpory adresátom v rozvoji ich vášne, zručnosti, 

umelecko-sociálnej, ako aj rozširovanie a prehlbovanie ich vnímania prírodných javov na hranici PL-SK. 
 
Grupy docelowe: 
 
Cieľové skupiny:  

Adresáti úlohy budú osoby invalidné  a bez postihnutia zo 16 miest v pohraničí PL-SK 

1) Priami príjemcovia: 480 osôb  

a) os. Invalidné 

b) os. bez postihnutia:  

-mládež z komunity  

- osoby vo veku 13 - 26 rokov  

-seniori (UTA, miestne komunitné centrá, združenia združujúce seniorov)  

-osoby veľmi nadané vo veku 13-35 rokov 

 

2. Nepriami príjemcovia účastníkov: 32 000 os.  + 2 400 osôb. / Prevencia Animácia /  

a) deti do veku 13 rokov s rodičmi:  

Vytvorené  bude "magické miesto vábi", kde si deti aj ich opatrovatelia budú môcť vyskúšať a dozvedieť sa o 

umení hranice PL-SK. Dekor, scénografie a atmosféra z týchto miest bude odkazovať na rozprávky, bájky PL-

SK- vzdelávajú  tvorivým spôsobom pre príjem vysokého umenia prostredníctvom početných atrakcií a aktivít 

hudby a animácie. 

 

b) Dospelí (milovníci hudby) – turisti  

1)  

Žiacka mládež a študenti. Aktívna účasť v činnostiach v rámci PR. ako sú koncerty, semináre, debaty, prieskumy 

zvýšiť úroveň ich vzdelania a kultúrne programy, druhy rozdielov, štýlových historických častí hudby pohraničia 

PL-SK. 

 

Ľudia výnimočne nadaní, špeciálne nadaní, praktická etapa skúsenosti pri práci na javisku vyzývaní umelcami  

pohraničia PL-SK (hudobných škôl a druhého stupňa PL-SK) 

Budú to ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, a preto odmena pre nich bude veľmi bohatá, aby si mohli vybrať sami, v 

čom sa cítia sebavedome a čo je ich vášňou. 

 

Marginalizované skupiny:  

 

Telesne postihnutí - riešiť úlohy budú ľudia s postihnutím, ich opatrovatelia a inštruktori (nepriamy). Osoby so 

zdravotným postihnutím v prvej etape budú vybrané v priebehu preskúmania umení alebo v priamom nábore v 

spolupráci s partnerskými organizáciami. Telesne postihnuté osoby zapojené do projektu nie sú žiadnym 

spôsobom klasifikované podľa stupňa postihnutia - brať do úvahy účasť každého, ktorého zdravotný stav umožní 

aspoň minimálnu mieru účasti v projekte. 

 

Mladí ľudia zo 6 komunitných centier / ostatné / - obzvlášť dôležité, že hrá v miestnej komunite pri rokovaní so 

žiakmi s poruchami správania a dysfunkčného rodinného prostredia 

Seniori - seniori v priebehu projektu budú predstavovať zrelých dobrovoľníkov na princípoch používaných v tých 

umeleckých produkciách v USA. 

 

Rómovia - chceme vyvrátiť mýty o túto sociálnu skupinu a podporiť ich sociálnu integráciu spoločnou 

cezhraničnou PL SK cez projektové činnosti. 

 

Projektové aktivity budú zamerané na stimuláciu seniorov a mladých ľudí, budovanie vzájomnej asertivity k sebe 
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a trvalý vzťah založený na cezhraničnom eliminovanie strachu z kontaktu so seniormi, mládežou, osobami so 

zdravotným postihnutím  a etnické menšiny v pohraničí PL-SK. Konečným výsledkom bude tvorba pracovných 

miest tvorivé postoje tolerancie a posilniť hodnotu rozmanitosti života, aktivovať rôzne vekové skupiny a 

kultúrne hranice PL-SK 
 
Zadania realizowane w ramach mikroprojektu: 
Úlohy vykonávané v rámci mikroprojektu: 

 

- Cyklus 8 cezhraničných prehliadok "Hľadanie umeleckých perál" 

- Séria tvorivých dielní / vokálno-inštrumentálne - umelecké 

- Séria tvorivé dielne / preventívne - prírodné -film - interpersonálne 

- Séria tvorivých dielní / zborových -   tanečných/ 

- Cyklus 16 slávnostné koncerty v podobe multimediálnej show - konečný projekt 

- Riadenie a podpora mikroprojektu 

 
Oczekiwane produkty i rezultaty: 
Očakávané výstupy a výsledky:  

 

1. Zvýšenie tvorivej a sociálnej činnosti telesne postihnutých osôb,  plne efektívne z pohraničia PL-SK so zlým 

prístupom ku kultúrnej infraštruktúre, nízkej kvalite kultúrnych ponúk a veľkej nezamestnanosti.  

Prostredníctvom projektovej integrácie  máme v úmysle zvýšiť povedomie o ľuďoch so zdravotným postihnutím 

z hľadiska vnímania okolo nich s ľuďmi bez  zdravotného postihnutia, s cieľom zlepšiť ich stav prostredníctvom 

zavedených vzťahov a priateľstiev medzi sebou navzájom a pomáhať formovať pozitívny postoj k ich 

jedinečnosti. 

 

2. Zvyšovanie znalosti a povedomie o kultúrno-prírodnom dedičstve adresátov pohraničia PL-SK. Pôsobí proti 

tendenciám segregácie, izolácie u ľudí v  pohraničí PL-SK, vytvára v ich prirodzenom stanovišti podmienky pre 

rozvoj, voľnočasové aktivity prostredníctvom využitia kreatívnych funkcií kultúry podporuje kreativitu a 

prosociálne postoje, a to najmä u príjemcov  sociálne znevýhodnených. Prostredníctvom tvorivej cezhraničnej 

integrácie s miestnou komunitou, bude projekt formovať pozitívne postoje voči sociálne marginalizovaným 

skupinám, budú zvyšovať svoju spôsobilosť na vybudovanie cezhraničného dialógu. 

 

3. Výsledkom projektu bude vytvorenie jedinečného, spoločného trvalého projektu   so širokým zapojením 

rôznych aktérov v oblasti mimoškolského vzdelávania   na poli kultúrno – prírodnej  oblasti podpory adresátom v 

rozvoji ich vášne, zručností, umelecko - sociálnom  rozvoji a prehĺbení ich vnímania prírodných javov na 

pohraničí PL-SK, ktoré prispievajú k ochrane, rozvoju a podpore hraníc. Príjemcovia sa budú učiť o histórii, 

umení, prirodzených výhod z koreňov vytvorených pohraničím PL-SK až do modernej doby. Zvýšiť atraktivitu 

kultúrneho dedičstva a prírodnú hranicu, pokiaľ ide o inovatívnu a komplexnú ponuku, atraktívnu pre obyvateľov 

a turistov v pohraničí PL-SK . 

V rámci projektu bude míľnikom pre vytvorenie cezhraničných festivalov pre zdravotne  postihnutých  a sociálne 

vylúčených. 

 

Produkty: 

- 8 cezhraničných prehliadok "Hľadanie Umeleckých Perál" 

- (1) dvojjazyčné webové Karta na hlavnej stránke príjemcu, venovaný projektu 

- Počet príjemcov priamo: 480 

- Počet príjemcov nepriamych 32 400 ľudí 

- Séria tvorivých dielní / vokálno - inštrumentálne - umelecké (4) 

- Séria tvorivé dielne / preventívne  - prírodné - filmovo - interpersonálne (6) 

- Séria tvorivých dielní / zborových - tanečných (2) 

- Cyklus 16 slávnostné koncerty v podobe multimediálnej show - konečný projekt (16) 

Wpływ transgraniczny: 
Opis cezhraničného dopadu projektu: 
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- Vytvorenie unikátneho programu v pohraničí PL-SK v mimoškolskej oblasti  s unikátmi kultúrneho 

a prírodného dedičstva v oblasti pomoci rôznym skupinám spoločnosti vrátane rizika vylúčenia, v rozvoji ich 

vášňe, odborných znalostí, zručností a integrácia umeleckých a spoločenských činnosti 

- Príjemcovia inšpirácie umenia, so zameraním na rozvoj vysokej estetickej potreby a záujmy spoľahlivých 

poznatkoch 

 

  - Rozvíjať postoje otvorenosti k poznaniu, histórii, umení, ekológia, psychológia a zaujímavé formy vzdelávania 

- Aktivácia príjemcov pohraničnej spolupráce na realizácii svojich vlastných záujmov, vášne, schopností, 

nadania, kultúrneho prejavu, zručnosti ako spôsob zapojenia a integrácie  

- Učenie adresátov histórie, rituály, prírodné zdroje a etymológia pohraničia PL-SK 

 

- Aktivácia  príjemcov cezhraničných odborných znalostí o výkonnosti techniky, základy kompozície, harmónie, 

improvizácie, umenia, fotografovanie, umelecké spôsoby, budovanie osobné image 

-Získavanie sociálnych schopností, vrátane posilnenia sebadôvery, sebaúcty, propagácia zdravého životného 

štýlu, učenia  asertívneho správania, učenie spôsobov proti stresu potrebné v rozvoji príjemcov 

- Modelový charakter projektu  robí to ,že sa môže periodicky opakovať, čo priamo ovplyvňuje stabilitu a 

možnosti ďalšieho rozvoja, a tým zvýšuje atraktivitu a konkurencieschopnosť pohraničnej spolupráce PL-SK pre 

obyvateľov a návštevníkov 

Kvalitatívne výsledky priamo premietnuté do potrieb zákazníka:  

- Zvýšenie spoločenskej aktivity pre aktívnu účasť na kultúrnom a spoločenskom živote 

 

-Vymedzenie  podmienok na získanie poznatkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničia 

 

- Sociálna podpora príjemcu a partnera (ukazovateľ: počet dobrovoľníkov zapojených do plnenia úloh :. 30 os) 

 

- Rozvoj a rozšírenie kontaktov príjemcov v pohraničí 

 

Počas integrácie stretnutí s našim partnerom projektu sa ukázalo , že je to  záväzok k lojálnej spolupráci v 

budúcnosti. Vyjadrenie vďačnosti za profesionalitu a vecný prístup pre pracovníkov našej organizácie, ako aj pre 

svoju vysokú kompetenciu , čo viedlo k získaniu prvého miesta spoločne realizovaného  projektu za účasti 

Euroregiónu Tatry v "Akcia Aktivnosti" .Realizácia projektu je pevným základom na vytvorenie veľkých 

príležitostí pre ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi našimi dvoma organizáciami v budúcnosti v 

oblastiach, ako je vzdelanie, kultúra a pomoc tým, ktorí sú zo spoločnosti vylúčení. 

 

Po ukončení projektu príjemca bude mať produkty: 

originálny projekt kultúrneho a prírodného dedičstva, jeho scenár a vykonávací plán, dvojjazyčné DVD, 

dvojjazyčný flyer design, zložky a plagát, hudobné video podpory hodnôt kultúrneho, prírodného a sociálneho 

pohraničia a udržiavať životnosť projektu  príjemcu s partnerom.  

Príjemcovia projektu po jeho dokončení: okresy, komunitné centrá, školy a centrá pre marginalizované skupiny  z 

pohraničia PL- SK. Vysoká kvalifikácia pracovníkov zodpovedných za návrh a skúsenosti slovenského partnera  

pri realizácii projektov spolufinancovaných EÚ dávajú dobrú šancu na trvalé účinky pojektového správania a 

schopnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov a produktov projektu. 
 

 

 

 

Budżet projektu (w EUR): 
 

Całkowite koszty kwalifikowalne2: 

Celkové oprávnené náklady: 49 286,10 EUR 

 

Dofinansowanie mikroprojektu z EFRR: 

Spolufinancovanie z EFRR: 35 200,13, 71.42 %3. 
 


