Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 1.10.2019*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
Číslo projektu

2019-3-SK02-ESC11-002334

2019-3-SK02-ESC11-002368

2019-3-SK02-ESC11-002311

2019-3-SK02-ESC11-002372

2019-3-SK02-ESC11-002260

2019-3-SK02-ESC11-002300

2019-3-SK02-ESC11-002352

Názov projektu

Žiadateľ

Simple life and sustainaibility in Ecovillage

Pospolitosť pre harmonický život

VOLUNTEERS FOR HUMAN ARTS

ZÁHRADA - centrum nezávislej
kultúry, n.o

Low-treshold is looking for you part III.

Regional Energy and Climate Action

Community development in Gemer region

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Priatelia Zeme-CEPA

Občianske združenie Fundament

Create an image of volunteering

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Danube island nature adventure

Bratislavske regionalne ochranarske
zdruzenie - BROZ

Obec

Pliešovce

Banská Bystrica

Bratislava

Poniky-Ponická Huta

Rimavská Sobota

Bratislava

Bratislava

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu

26 405,00 €

Projekt podáva organizácia pospolitosť pre harmonický život. Ide o dobrovoľnícky projekt v ktorom chce organizácia hosťovať
štyroch zahraničných dobrovoľníkov zo Španielska, Francúzska, Belgicka a Českej republiky. Počas 8 mesiacov svojej dobrovoľníckej
služby získajú veľa kompetencií o prevádzkovaní farmy a jednoduchom životnom štýle. Počas projektu dobrovoľníci získajú mnoho
praktických vedomostí a zručností súvisiacich s trvalo udržateľnou výrobou potravín a so zabudnutými remeslami. Aktivity projektu
budú prebiehať v Ekodedine Zaježová a budú rozdelené na štyri oblasti život na farme a 1. hostia, 2. média. 3. komunita, 4. škôlka.
Organizácia má skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkom z čoho vychádza kvalitný manažment projektu. Príprava a podpora
dobrovoľníkov so zameraním na vzdelávacie aktivity je kvalitne nastavená. Projekt sa nezameriava na mladých s nedostatkom
príležitostí. Realizácia aktivít bude prebieha na lazoch vo vidieckej oblasti

20 050,00 €

Projekt Volunteers for human arts predkladá centrum nezávislej kultúry Záhrada z Banskej Bystrice. Organizácia má skúsenosti s
EDS dobrovoľníkmi, ktoré využije pri hosťovaní dobrovoľníkov na ESC. Žiadajú grant na hosťovanie dvoch dobrovoľníkov od marca
2020 do februára 2021. Jeden dobrovoľník by mal byť zo Srbska a jeden možno z Ukrajiny. Projekt spĺňa kritériá na podporu, má za
cieľ vylepšiť vybrané kľúčové kompetencie účastníkov projektu a má predpoklad byť kvalitným projektom pre samotných
dobrovoľníkov aj pre lokálnu komunitu.

A

9 775,00 €

Projektový zámer pod názvom Low-treshold is looking for you part III. podáva Bratislavské dobrovoľnícke centrum ako koordinujúca
organizácia. Do projektu je zapojený slovenský partner Mládež ulice ako hosťujúca organizácia a nemecký partner ako vysielajúca
organizácia. V projekte bude organizácia hosťovať 1 dobrovoľníka s nedostatkom príležitostí na 12 mesiacov. Projektový zámer
bude prebiehať od februára 2020 do júla 2021. Hlavnými cieľmi projektu sú: zvýšenie zamestnateľnosti dobrovoľníka ako aj
zvýšenie jeho kultúrnych, spoločenských a občianskych schopností, zvýšiť záujem a zapojenie mladých klientov z Mládež ulice do
dobrovoľníctva, podporovať a budovať medzinárodnú spoluprácu. Medzi aktivity patria voľnočasové aktivity s deťmi a mládežou
priamo na ulici v znevýhodnených lokalitách Bratislavy, pomoc s výukou angličtiny, práca v nízkoprahovom klube, foto
dokumentácia podujatí, administratívna pomoc.

A

21 512,00 €

Dobrovoľnícky projekt Regional Energy and Climate Action organizácie Priatelia Zeme - CEPA trvá 24 mesiacov a bude hosťovať
dobrovoľníka zo Slovenska s menej príležitosťami a dobrovoľníka z Českej republiky po dobu 12 mesiacov. Aktivity zamerané na
osvojovanie si dobrých zvykov na individuálnej úrovni a zvýšenie povedomia o klimatických zmenách budú prebiehať v Kežmarku,
Rimavskej Sobote, Rožňave a Banskej Bystrici (workshopy) Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o klíme a klimatických zmenách,
vytvárať vzdelávacie nástroje a organizovať workshopy a aktivity pre študentov.

19 950,00 €

Projekt Community development in Gemer region poskytne v priebehu 20 mesiacov 2 dlhodobé dobrovoľnícke aktivity pre
dobrovoľníkov z Turecka. APV sa neplánuje. Zámer projektu je zapojenie dobrovoľníkov väčšinou do existujúcich aktivít organizácie
a pomoc pri rozvoji regiónu a podpore mládežníckych iniciatív. Predpokladá zapojenie dobrovoľníkov do rôznych aktivít ako napr.
kultúrne stretnutia, debatný krúžok v cudzom jazyku, posilňuje kompetencie mladých ľudí. Dvaja dobrovoľníci budú z Turecka.
Zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí sa nepredpokladá.

8 225,00 €

Dobrovoľnícky projekt pod názvom “Create an image of volunteering” predkladá koordinujúca organizácia Bratislavské
dobrovoľnícke centrum. V rámci projektu bude hosťovať 1 dobrovoľníka z Nemecka (zatiaľ nie je vybraný) na 10 mesiacov. Projekt
bude realizovaný od februára 2020 do júla 2021. Ciele projektu sú: zvýšenie zamestnateľnosti dobrovoľníka, zvýšenie záujmu a
zapojenia slovenských študentov do dobrovoľníctva, zvýšenie povedomia o dôležitosti aktívneho občianstva. Hlavnými aktivitami
dobrovoľníka bude prezentovanie dobrovoľníctva a Európskeho zboru solidarity na školách, vytváranie nových dobrovoľníckych
projektov a programov so študentmi, vytváranie promočného materiálu pre BDC a pomoc pri organizovaní rôznych aktivít BDC.

10 400,00 €

Predložený projekt "Danube island nature adventure" plánuje hosťovať 2 dobrovoľníkov na ekofarme vo Veľkom Léli, každého po
dobu 180 dní. V tejto fáze nekonkretizuje krajinu, z ktorej dobrovoľníci sú. Cieľom projektu je pracovať na rozvoji ekoturizmu vo
Veľkom Léli, zabezpečiť vzájomný systém učenia sa pre obe strany. Dobrovoľníci budú pomáhať pri riešení plánovania a vedenia
školských exkurzií a konských táborov na Veľkolélskom ostrove, rozvoj fungovania kempingu, PR, vedenie webstránky farmy a
stránok na sociálnych sieťach. Projekt nepredpokladá zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

A

A

A

A

A
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ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

2019-3-SK02-ESC11-002259

2019-3-SK02-ESC11-002291

Volunteering in Prostir Molodi

Rozvoj kultúrneho priestoru na
slovenskom vidieku

Mladiinfo Dolný Kubín

Pôtoň

Dolný Kubín

Bátovce

A

A

8 147,00 €

Projekt Volunteering in Prostir Molodi je dobrovoľnícky projekt organizácie Mladiinfo, ktorý vyšle slovenského dobrovoľníka na 12
mesačnú službu do Užhorodu kde bude vykonávať aktivity v oblasti ľudských práv a práce s mládežou.

9 755,00 €

Dobrovoľnícky projekt s názvom Rozvoj kultúrneho priestoru na slovenskom vidieku je predkladaný mimovládnou organizáciou
Pôtoň v meste Bátovce v trvaní 18 mesiacov od 1.1.2020 do 30.6.2021. Jeho cieľom je hosťovať jedného dobrovoľníka z Poľska po
dobu 366 dní v v hosťujúcej organizácií Divadla Pôtoň, vysielajúcou organizáciou je Dworek Bialopradnicki, kultúrne centrum z
Krakowa. Zámerom projektu je posilniť rozvoj dobrovoľníka poskytnutím priestoru pre získanie nových zručností a kompetencií v
oblasti umenia a kultúry, event manažmentu, technických zručností a spolupráce ma medzinárodných projektoch a prepojiť
dobrovoľníka s miestnou komunitou. Žiadajúca organizácia je prvoaplikant.
Dobrovoľnícky projekt s názvom Blue Hearts je predkladaný mimovládnou organizáciou Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA) so sídlom v Bratislave v trvaní 9 mesiacov od 1.4.2020 do 31.12.2020. Partnerskými organizáciami sú SCAMBIEUR z
Talianska, PROATLAN TISO – ASSOCIACIA O JUVENIL z Portugalska, UNION GEORGIAN YOUTH FOR EUROPE z Gruzínska, Maison
d'Accueil du Pays de Redon z Francúzska. Cieľom je krátkodobo hosťovať 14 dobrovoľníkov, konkrétne 3 dobrovoľníkov z Gruzínska,
3 dobrovoľníkov z Talianska, 3 dobrovoľníkov z Portugalska, 3 dobrovoľníkov z Francúzska a 2 dobrovoľníkov zo Slovenska po dobu
15 dní v Terchovej od 11.7. do 25.7.2020. Z uvedeného počtu dobrovoľníkov plánuje predkladajúca organizácia zapojiť troch
dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí, jedného dobrovoľníka s nedostatkom príležitostí z Talianska, jedného dobrovoľníka s
nedostatkom príležitostí z Gruzínska a a jedného dobrovoľníka s nedostatkom príležitostí z Portugalska a jedného dobrovoľníka so
špeciálnymi potrebami (autizmom) zo Slovenska so sprevádzajúcou osobou. Cieľom projektu je pripraviť týždennú udalosť vo forme
tábora. Počas prvého týždňa budú dobrovoľníci pripravovať aktivity vo forme workshopov na druhý týždeň kedy sa bude konať
tábor pre osoby s autizmom.

2019-3-SK02-ESC11-002328

Blue hearts

Spoločnosť na pomoc osobám s
autizmom

Bratislava

A

11 945,00 €

2019-3-SK02-ESC11-002303

Tourist Angels

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislava

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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ESC21-Stáže a umiestnenia
ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2019-3-SK02-ESC21-002379

Traineeship for development of competencies of youth
with fewer opportunities

E@I

Partizánske

A

8 593,20 €

Projekt počíta s prijatím dvoch stážistov, z toho jedného už má vybratého. Aktivity projektu sa zamieriavajú na výučbu jazykov, online
výučbu jazykov a pod. Organizácia bude pracovať s ľudmi s nedostatkom príležitostí

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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ESC31-Projekty solidarity
ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
Číslo projektu

2019-3-SK02-ESC31-002336

Názov projektu

Šanca pre Šacu

Žiadateľ

SCTR

Obec

Košice

Pridelenie
grantu

A

Rozpočet
Popis Podporeného Projektu

6 888,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002293

Think globally, act locally!

Youth for Equality

Pusté Uľany

A

6 000,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002315

Svetové dni v meste

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

A

6 000,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002337

DAR

ASK

Nižná

A

8 308,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002262

Pohybom k inklúzii

3run Slovakia o.z.

Omšenie

A

6 000,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002343

Od Nás pre Našu komunitu

5 heroes for the future in the community

Bystričany

R

6 740,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002349

Community 4 freestyle, freestyle 4
community

ENJOY THE RIDE

Košice

R

6 888,00 €
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Projekt bude zapájať mladých ľudí z predmestia Košíc a ich Rómskych rovesníkov prostredníctvom natáčania rapových piesní o živote v ich obci.
Projekt smeruje na ľudí s nedostatkom príležitostí (sociálne znevýhodnenie). V rámci projektu vznikne niekoľko piesní a videoklipov, ktoré budú
predstavené na konci projektu na koncerte, kde budú pozvaní rôzni aktéri z regiónu, vrátane zástupcov štátnej správy a biznisu. Neformálna skupina
mladých ľudí z obce blízko Košíc, metropoly východného Slovenska, chce svojím projektom ukázať, že má zmysel sa venovať hudbe, chcú sa spojiť so
svojimi rómskymi susedmi s ktorými chodili spolu do základnej školy a naučili sa spolupracovať, a spolu nahrať niekoľko pesničiek a klipov. Chcú tiež
usporiadať koncert v Šaci a ukázať všetkým, rodičom, susedom, starostovi a poslanom za mestskú časť Šaca a mesto Košice, mladým so Šace a Košíc,
Rómom a nerómom a hlavne sebe, že vedia spolu robiť a tvoriť. Chcú ukázať ostatným, že niektoré stereotypy sú pravdivé (všetci Rómovia sú hudobne
nadaní) a že predsudky nemajú v Šaci miesto. Plánujú vytvoriť spoločne s mladými Rómami, ktorých poznajú v Šaci, niekoľko hudobných skladieb,
natočiť k nim video klipy a usporiadať spoločný koncert proti predsudkom. Taktiež chcú zo spoločných skladieb chceli vytvoriť CD album a rozdávať ho
na koncerte. Cieľovými skupinami sú: tou hlavnou mládež so Šace a Košíc (Slováci, Rómovia, Maďari, Rusíni, proste všetci) a vedľajšou cieľovou
skupinou sú dospelí alebo inak povedané verejnosť. Uvedomujú si rôznorodosť kultúr a vplyvov v rámci našej krajiny aj Európskej únie a chcú využiť
inakosť kreatívne a spoločne využiť naše kultúry pri vytvorení niečoho nového, niečoho čo osloví všetkých. Dať šancu každému, vytvoriť príležitosť pre
každého a každého zapojiť, spájať inakosti, podporovať vylúčené komunity a postupne ich do spoločnosti integrovať a podporiť inkluzívny prístup.
Projekt solidarity „Think globally, act locally!“ predkladá organizácia Youth for Equality. Projekt sa zaoberá občianskou angažovanosťou v oblasti
životného prostredia. Realizačný tím je zložený z piatich mladých ľudí pod vedením obč. združenia Youth for Equality, ktorí sa zaoberajú aktivitami na
zvyšovanie povedomia o environmentálnych témach v Trnave. V projekte nie je zapojenie mladých s nedostatkom príležitostí, napriek tomu že to v
žiadosti deklarujú ako súvis s cieľmi Európskeho zboru solidarity. Žiadateľ nevyužíva možnosti podpory kouča pre projektový tím v procese realizácie
projektu. Projekt trvá 12 mesiacov.
Projekt predkladá mimovládna organizácia SYTEV z Kysuckého Nového Mesta. Projekt s názvom "Svetové dni v meste" má trvať 12 mesiacov, vychádza
z prieskumu, čo deti a mladí v meste Kysucké Nové Mesto chcú a potrebujú, ktorý organizácia realizovala v minulosti. Cieľom projektu je "priniesť do
mesta rozmer solidarity, dobrovoľníctva, aktívneho občianstva ale aj participácie, povedomia o Európe, Európskom občianstve, inklúzií a mládeži cez
aktivity organizované deťmi a mládežou v priebehu januára až decembra 2020." Prípravné a hodnotiace stretnutia začnú v januári a februári. Následne
od marca až do septembra prebehnú plánované svetové dni. V októbri sa začnú hodnotiace aktivity. Celkovo je naplánovaných 12 rôznych typov aktivít
počas jedného roka. Prínosom projektu bude väčšia angažovanosť deti a mládeže v komunite, v meste a zvýšenie participácie a zodpovednosti členov
KMMP, ale aj členov organizácie SYTEV.
Projekt DAR bude realizovať neformálna skupina 5 mladých dobrovoľníkov z regiónu Hornej Oravy v dedinách Podbiel a Oravský Biely Potok. Do
projektu budú priamo zapojení mladí ľudia so zdravotným, geografickým a sociálnym znevýhodnením. Realizáciou projektu che neformálna skupina
vyhľadávať a zapájať do aktivít ďalších mladých ľudí, aby začali viac participovať na dianí v obci. Mladí ľudia budú pomocou neformálneho vzdelávania
rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti. Získané kompetencie a zručnosti budú následne rozvíjať pomocou prípravy a realizácie športových, kultúrnych a
vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí a obyvateľov obcí a tak budú napĺňať a rozvíjať myšlienku solidarity v miestnej komunite. Pomocou workshopov a
dobrovoľníckych aktivít získajú mnoho skúseností, zvýšia svoje zručnosti a kompetencie, zvýši sa ich sebavedomie a sebaúcta a bude pre nich ľahšie sa
uplatniť na trhu práce. Po trojmesačnej prípravnej fáze, orientovanej na získanie nových zručností, plánovanie a prípravu členov neformálnej skupiny
každý účastník naplánuje a zrealizuje samostatnú aktivitu, ktorú po jej skončení musí zhodnotiť a odprezentovať pred ostatnými účastníkmi. Spoločne
naplánujú a zrealizujú 4 tvorivé a dva vzdelávacie workshopy, letný tábor , prípravu aktivít a dobrovoľníkov na tábor, Plesáles, hudobnú prehliadku ,
spoločné kultúrno- zábavné večery pre mladých, úvodný a záverečný hodnotiaci víkendový seminár. Účastníci získajú na záver certifikát Youthpass, v
ktorom budú popísané a potvrdené skúsenosti a výsledky nadobudnuté prostredníctvom neformálneho vzdelávania získané počas trvania projektu. Ide
o kvalitne navrhnutý projekt, zapájajúci mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (vrátane zdravotného znevýhodnenia) a vedie ic hk aktívnemu
občianstvu prostredníctvom vzdelávania a dobrovoľníctva v mieste ich bydliska. V rámci projektu mladí ľudia zosganizujú rôzne menšie aktivity a
workshopy pre miestnu komunitu a vyskúšajú si zručnosti nadobudnuté v tréningovej fáze projektu.
Projekt ”Pohybom k inklúzii” je 12 mesačný projekt v oblast solidarity skupiny mladých ľudí z organizácie 3run Slovakia,o.z. ktorého cieľom je prepojiť
komunitu mladých ľudí, ktorí sa venujú parkouru a free runningu s deťmi a mládežu z detských domovov prostredníctvom spoločných aktivít. Aktivity:
workshopy, tréningy parkouru, free runningu, prednášky
Od nás pre našu komunitu je projekt v oblasti solidarity neformálnej mládežníckej skupiny 5 heroes for community, ktorý trvá 12 mesiacov a jeho
cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí s nedostatkom príležitostí o podnikanie, zvýšiť dobrovoľnícky aktivizmus a podpora regionálnych podnikov. Jeho
aktivitami sú stretnutia s podnikateľmi, diskusie, tréningy.
Hlavným cieľom projektu "Com4Free" je zlepšiť možnosti športového vyžitia pre obyvateľov mesta Košice, najmä mladým ľuďom z mestskej časti KVP –
Košický vládny program. Tí vďaka projektu získajú bezplatný prístup do DirtParku - športoviska pre cyklistiku. Cyklistický areál už funguje aj v
súčasnosti, vďaka projektu však bude vybudovaná špeciálna dráha pre deti a takzvaný Pumptrack. Vedľajšími cieľmi projektu sú prostredníctvom
vzdelávacích aktivít členov OZ Enjoy the Ride ponúknuť po zrealizovaní projektu cyklistické kurzy pre širokú verejnosť a tak zlepšiť ich vedomosti a
zručnosti o cyklistike a športe všeobecne, naučiť sa aktívne tráviť voľný čas. Nápad na realizáciu projektu prišiel od komunity mladých ľudí a mladých
rodičov, ktorí pravidelne cykloareál navštevujú. Do realizácie všetkých aktivít projektu budú priamo zapojení mladí ľudia. Projekt predkladá OZ Enjoy
the ride a bude trvať 12 mesiacov. Aktivity: získavanie stavebného povolenia, manuálne práce, slávnostné otvorenie, nadväzujúce workhopy, slovenský
pohár.

ESC31-Projekty solidarity

2019-3-SK02-ESC31-002309

Chránime rieky, chránime našu
budúcnosť

Združenie Slatinka

Zvolen

R

6 000,00 €

Inspire-light

Bratislava

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002270

Strategický pilier digitálnej
transformácie pre komunikáciu
mimovládnych organizácií
STREDCO Coworking

Mladiinfo Dolný Kubín

Dolný Kubín

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002314

Žiť a chrániť

Tomas Danco

Oravský Podzámok

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002310

Sport & education

Hokejový klub UMB

Banská Bystrica

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002304

Majú vtáci uši?

EduEra

Košice

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002356

EduEgo a ID na východe!

EduEra

Košice

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002301

Social Impact Academy

CoWorking Banská Bystrica

Banská Bystrica

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002374

Hraj a buď sam sebou!

Mládež element Budúcnosti

Košice

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002290

Roztancujme Dúbravku!

Centrum rodiny

Bratislava

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002292

MOOM starter pack

Filip Sekan

Likavka

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002362

Somebuddy

Taborcata, o. z.

Bratislava

N

0,00 €

2019-3-SK02-ESC31-002370

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú
listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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Projekt predkladá Združenie Slatina resp. skupina 5 mladých ľudí. Ide o 12 mesačný projekt v oblasti solidarity. Hlavnou témou projektu je ochrana riek,
najmä však Hrona. Zámerom projektu je prispieť k šíreniu informácií o potrebe ochrany vôd. Počas projektu chcú vyvinúť “účinný a konštruktívny tlak
na politikov vo Zvolene, ale aj v iných mestách a dedinách popri rieke Hron, aby sa naozaj začali zaujímať o rieku, jej vplyvu na miestnu ekonomiku, o
to, ako ju účinne chrániť. Projektom chcú zlepšiť informovanosť verejnosti, hlavne mladých ľudí o tom, prečo je potrebné chrániť rieku a vodu vo
všeobecnosti, čo môžu v tomto urobiť oni (svojim každodenným správaním sa, ale aj aktívnym prístupom a pomocou),a čo žiadame od politikov a
úradníkov na zlepšenie čistoty a dostupnosti vody. Aktivity, ktoré sú v projekte naplánované je informačná kampaň, festival Dňa Zeme, vzdelávacie
aktivity a približne 10 dňovou akciou - splavom celej 300 km rieky Hron. Zároveň chcú skrášliť a zatraktívniť priestor okolo rieky Hron vo Zvolene a ich
skúsenosti spísať do prípadovej štúdie, ktorú budú bezplatne šíriť v ostatných komunitách. Rovnako chcú spísať aj požiadavky na politikov a úradníkov,
a chcú, aby sa k "deklarácii" o ochrane rieky Hron prihlásilo čo najviac subjektov.“

