
 

    

Výzva na predkladanie projektov Výzva na predkladanie projektov Výzva na predkladanie projektov Výzva na predkladanie projektov     

pre základné školypre základné školypre základné školypre základné školy 

 

Obdivujete kultúrne aObdivujete kultúrne aObdivujete kultúrne aObdivujete kultúrne a    prírodnéprírodnéprírodnéprírodné    pamiatky pamiatky pamiatky pamiatky     

nananana Slovensku zapísané do Zoznamu  Slovensku zapísané do Zoznamu  Slovensku zapísané do Zoznamu  Slovensku zapísané do Zoznamu     

ssssvetového vetového vetového vetového dedičstva UNESCO?dedičstva UNESCO?dedičstva UNESCO?dedičstva UNESCO?    

    

Chceli by ste ich krásy zažiť na vlastnej kožiChceli by ste ich krásy zažiť na vlastnej kožiChceli by ste ich krásy zažiť na vlastnej kožiChceli by ste ich krásy zažiť na vlastnej koži        

aaaa    chrániť chrániť chrániť chrániť ich aj pre budúce generácieich aj pre budúce generácieich aj pre budúce generácieich aj pre budúce generácie????    

    

Viete využiť svoju fantáziu?Viete využiť svoju fantáziu?Viete využiť svoju fantáziu?Viete využiť svoju fantáziu?    

 
Ak áno, potom právAk áno, potom právAk áno, potom právAk áno, potom práve pre Vás je určenýe pre Vás je určenýe pre Vás je určenýe pre Vás je určený    darcovský program darcovský program darcovský program darcovský program slovenskej mediálno slovenskej mediálno slovenskej mediálno slovenskej mediálno –––– prezentačnej  prezentačnej  prezentačnej  prezentačnej     

agentúry agentúry agentúry agentúry Communication House Communication House Communication House Communication House OBJAVME DOMA DIVY SVETA AOBJAVME DOMA DIVY SVETA AOBJAVME DOMA DIVY SVETA AOBJAVME DOMA DIVY SVETA A    DAJME ODAJME ODAJME ODAJME O    TOM VEDIEŤTOM VEDIEŤTOM VEDIEŤTOM VEDIEŤ....    

 

Cieľ programu: Cieľ programu: Cieľ programu: Cieľ programu: Zvyšovanie sebavedomia detí aZvyšovanie sebavedomia detí aZvyšovanie sebavedomia detí aZvyšovanie sebavedomia detí a    tínedžerov vtínedžerov vtínedžerov vtínedžerov v    našej krajine spojením našej krajine spojením našej krajine spojením našej krajine spojením 

výnimočného miesta svýnimočného miesta svýnimočného miesta svýnimočného miesta s    výnivýnivýnivýnimočnými ľuďmimočnými ľuďmimočnými ľuďmimočnými ľuďmi....    
 
Keď sa o slovenské prírodné a kultúrne pamiatky zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

začnú zaujímať deti, vytvoria si k nim pozitívny vzťah. Potvrdilo sa nám to počas úspešných dvoch ročníkov 

nášho darcovského programu. Prostredníctvom neho chceme docieliť, aby žiaci dokázali o unikátoch 

hovoriť a propagovať ich, napríklad medzi kamarátmi, rodičmi a známymi. Aj v 3. ročníku sa zameriavame 

na pamiatky UNESCO ležiace na území Slovenska a tiež na nehmotné dedičstvo - fujaru, pretože pre svoju 

svetovú jedinečnosť si zaslúžia našu spoločnú pozornosť a úctu. V prípade záujmu o ich propagáciu, 

môžeme poskytnúť know-how podporu prostredníctvom škôl. 

 

Oprávnení žiadatelia:Oprávnení žiadatelia:Oprávnení žiadatelia:Oprávnení žiadatelia: základné školy v okresoch, kde sa nachádza kultúrna alebo prírodná 

pamiatka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

Finančná podpora pokrýva:Finančná podpora pokrýva:Finančná podpora pokrýva:Finančná podpora pokrýva:  85 % finančných nákladov 

Iné zdroje: Iné zdroje: Iné zdroje: Iné zdroje: minimálne 15 % celkových finančných nákladov 

KnowKnowKnowKnow----how podpora obsahuhow podpora obsahuhow podpora obsahuhow podpora obsahuje:je:je:je:    pomoc pri tvorbe podujatí, časopisov a ďalších školských Public 

Relations aktivít 

Maximálna výška finančného daru:Maximálna výška finančného daru:Maximálna výška finančného daru:Maximálna výška finančného daru: 300 eur 

Celkový rozpočet výzvy:Celkový rozpočet výzvy:Celkový rozpočet výzvy:Celkový rozpočet výzvy: 2 400 eur 

Začiatok realizácie projektov:Začiatok realizácie projektov:Začiatok realizácie projektov:Začiatok realizácie projektov: 15. október 2011 

Koniec realizácie projektov:Koniec realizácie projektov:Koniec realizácie projektov:Koniec realizácie projektov: 31. máj 2012 

 

Vaše projekty zasielajte do 25.9.2011 /vrátane/ v elektronickej i tlačenej podobe na adresu 

Communication House, s.r.o., Štefánikova 6, 040 01 Košice a office@communicationhouse.sk 

v troch vyhotoveniach v rozsahu max. 5 strán na predpísanom formulári, ktorý je súčasťou tejto 

výzvy a dostupný na www.communicationhouse.sk  


