Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022

PRACOVNÁ VERZIA
Časť 3: Programová časť
3.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám

A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Životné prostredie
Hlavný cieľ A1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce Prakovce prostredníctvom efektívneho systému odpadového hospodárstva a záujmu obyvateľstva o jeho tvorbu
a starostlivosť.
Špecifické ciele
Opatrenie:
Aktivity
Vytvoriť funkčný a efektívny
systém odpadového
Zabezpečiť zvýšenie objemu
Realizovať prieskum potreby doplnenia nádob na separovaný zber
hospodárstva
vyseparovaných komodít a zamedziť tvorbe a zabezpečiť chýbajúce nádoby
prostredníctvom služieb
nelegálnych skládok komunálneho,
Vytvoriť harmonogram zvozu jednotlivých vyseparovaných komodít
zberného dvora.
stavebného a veľkoobjemového odpadu
z územia obce na zberný dvor
v katastri obce.
Vytvoriť možnosť odovzdania vyseparovaných komodít priamo na zbernom
dvore v určenom čase
Zlepšiť informovanosť
Realizovať osvetové a informačné aktivity
Osloviť aktivistov, MVO a školské inštitúcie pôsobiace na území obce
a environmentálne
v oblasti nakladania s odpadmi, tvorby
o spoluprácu pri informačných a osvetových aktivitách v oblasti ŽP
povedomie obyvateľov
a ochrany ŽP.
Osloviť školské inštitúcie na území obce o realizáciu envir.aktivít
v oblasti nakladania
s dopadom na potreby a problémy obce
s odpadmi, ochrany a tvorby
Zaviesť vo verejných budovách ekologickú prevádzku (obecný úrad, ZŠ, MŠ)
životného prostredia.
– t.j. separovanie a minimalizovanie odpadu, zelené obstarávanie,
znižovanie spotreby energie, vody a pod. (ako vzor pre obyvateľov obce,
žiakov školy).
Využiť kultúrno-spoločenské i športové aktivity na informovanie i kampane
v oblasti tvorby a ochrany ŽP (vrátane ekol.zásad ich usporiadavania)
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Zaviesť pravidelnú rubriku v obecných novinách na tému tvorby a ochrany
ŽP
Poveriť odborného pracovníka zamestnaného na zbernom dvore
participovať na informovaní a osvete v oblasti ochrany a tvorby ŽP
Vytvoriť informačný zdroj týkajúci sa témy ochrany a tvorby ŽP na obecnej
web stránke (sústrediť informácie na jednej podstránke)
Vytvoriť informačné tlačoviny – letáky, plagáty, bulletiny na aktuálne témy
v oblasti životného prostredia z územia obce Prakovce
V rámci terénnej sociálnej práce a Komunitného centra sa venovať
informačným a osvetovým témam týkajúcim sa nakladania s odpadmi
Realizovať sankčné opatrenie v prípadoch
porušenia všeobecných nariadaní týkajúcich
sa ochrany a tvorby ŽP

3.Zabezpečiť čistotu
a atraktivitu verejných
priestranstiev a zelene v obci.

Zamedziť znečisťovaniu verejných
priestranstiev psami a mačkami

4.Zabezpečiť podporné
informácie k možnostiam
využívania obnoviteľných
zdrojov energie v rámci
prevádzky obecných budov.

x
x
x

Osadiť zákazové a príkazové značky na verejných priestranstvách a mimo
obce týkajúce sa zákazu znečisťovania, ničenia verejného majetku a pod.
Vytvoriť a osadiť tabule verejených prevádzových poriadkov na verejných
priestranstvách
Realizovať sankčné opatrenia v prípade nahlásených alebo zistených
priestupkov (vychádzajúc z nahrávok kamerového systému)
Osadiť na vyhradených miestach obce koše pre psie exkrementy
Zakúpiť majiteľom psov a mačiek v obci sáčky a rukavice na exkrementy a
raz ročne ich distribuovať
Zabezpečiť odbornú štúdiu týkajúcu sa možností využívania obnoviteľných
zdrojov pri prevádzke obecných budov
Zabezpečiť vypracovanie finančnej analýzy týkajúcej sa možností využívania
obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných budov
Vypracovať projektový zámer na realizáciu využívania obnoviteľných
zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov

A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A2) Technická infraštruktúra
Hlavný cieľ A2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.
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Špecifické ciele

Opatrenia
Dobudovať chýbajúce chodníky pre peších

Aktivity





Dobudovať chýbajúce detské ihriská
a oddychové zóny
1.Vybudovať chýbajúce
články technickej
infraštruktúry (1,2,6,7,13,5)

Vybudovať chýbajúce športoviská

Dobudovať kamerový systém v obci na
Vybudovať parkovacie miesta
Dobudovať chýbajúce vetvy vodovodnej
a kanalizačnej siete vrátane ČOV

Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie
2.Zlepšiť technický stav
existujúcej technickej
infraštruktúry (3, 4,9)

Rekonštruovať miestne komunikácie
a chodníky v zlom technickom stave



















Vybudovať chodník od OcÚ od schodov – k odbornému učilišťu
(470 m x 2m)
Vybudovať chodník od križovatky (ZOS) – dole sídliskom po
Kleknera (330 x 2 m)
Vybudovať chodník od cintorína po koniec Prakoviec (smer
Gelnica) okolo Hlavnej cesty – vo vlastníctve KSK (1800 m x 2 m)
Vybudovať chodník k závodu – od mosta (od križovatky k ZŤS)
Vybudovať detské ihrisko na Brezinoch
Vybudovať multifunkčné ihrisko pri odbornom učilišti Vybudovať
detské ihrisko pri bytovom dome 199
Vybudovať oddychovú zónu v lese v rámci Náučného chodníka
vytvoriť podmienky pre vybudovanie sezónneho klziska
vytvoriť priestory pre zriadenie posilňovne
v spolupráci s klubom adrenalínových cyklistov vybudovať prírodný
areál pre ich aktivity
DOPLNIŤ
DOPLNIŤ
Vybudovať vodovod (Hutno – 1 km)
Vybudovať kanalizáciu (25% - Za Čurinkou, Waltzwerk – za traťou,
Hutno, okolo Hlavnej cesty, Prakovská cesta,
nová ČOV
prístupová cesta na sídlisko v zmysle ÚPD
Križovatka pod ocú – križovatka pri bloku šmidtke (372 x 7,5 m)
Križovatka Šmidtke – Bloky Tirček, Svidník (166 m x 7 m)
Križovatka pri ZOS – SOU
Križovatka pod cintorínom – Požiarna zbrojnica (264 m x 5 m)
Požiarna zbrojnica – Za Čurinku (panelová) - 1145 m x 4 m
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Rekonštruovať zastaralé vetvy
verejn.vodovodu a kanalizácie




Železničný podjazd – cestný most (280m x 3 m) teraz sa robí z vlastných
Železničný podjazd Waltzwerk – 900m x 4 m teraz sa robí z
vlastných
Medzi domky – Zväzarm (666 m x 4 m)
Zväzarm – Križovatka pri D.Víťazkovi (310 m x 4 m)
Križovatka pri štadióne – radová zástavba (614 m x 4m)
Križovatka pri štadióne - križovatka pri gk kostole (437 m x 4 m)
Staré sídlisko (príjazdy ku domom, kocková) – (610 m x 4 m)
Okolo klubu /280 m x 4 m)
SOU – po A.Vološina – Nová ulica 1 536 m x 5 m
Gelnická dolina (600 mx 4 m)
Domky – nákupné stredisko (290 mx 3 m)
Slepá ulica – Ľavý šór (290 mx 3 m)
Michal Gordan – Pravý šór (300 m x 3m)
Chodník – križovatka s II/546 pod cintorínom – most cez Hnilec –
asfalt (280m)
Chodník – križovatka s II/546 pod cintorínom - Pavol Klekner – ZD
– 390 m
Chodník Nová ulica – betónový – kruší sa – 197 m
Chodník - Blok Asmolov – škôlka (betón plus asfalt) – 236 m
Chodník okolo kocky a priľahlých blokov (betón, asfalt) 452 m
Chodníky v parku – ZD (213 m)
rekonštrukcia prístupovej cesty k zdravotnému stredisku
oplotenie a zabezpečenie areálu zdravotného strediska
revitalizácia areálu zdravotného strediska – vrátane výsadby
zelene
verejn.vodovod (17,1 km – 40 ročné)
kanalizácia (17 km)
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Rozšíriť územie cintorína a realizovať jeho oplotenie

Znížiť energetickú náročnosť
verejných budov a verejného
osvetlenia (8, 11) viď ŽP (4)

Vybudovať priestory pre
sociálne bývanie a

Rekonštruovať budovu obecného úradu






Zateplenie obvodových múrov
Rekonštrukcia strechy
Vymena vchodových dverí
Výmena okien a výplní v zasadačke a sobášnej sieni

Rekonštruovať budovu zdravotného
strediska








zateplenie a opravu fasády zdravotného strediska
výmena okien zdravotného strediska
výmena dverí
výmena inžinierskych sietí zdravotného strediska
vybudovanie kotolne na drevoštiepku zdravotného strediska
výmena strechy zdravotného strediska

Rekonštruovať budovu futbalového štadióna
(hosp.budova)




zmena vnútornej dispozície na vrchnom poschodí
rekonštrukcia vodovodu, odpadovej kanalizácie, ústredného
kúrenia
Rekonštruovať budovu Zariadenia
 oprava sociálnych zariadení
opatrovateľskej služby
 vybudovanie bezbariérového prístupu,
 vybudovanie výťahu
Rekonštruovať budovu Klubu kultúry
 zateplenie,
 oprava strechy
 oprava elektrického vedenia, vodovodu, kanalizácie,
 výmena okien, dverí a vykurovania
Rekonštruovať budovu nákupného strediska DOPLNIŤ
Rekonštruovať budovu Materskej školy (časť
 zateplenie,
– knižnica, MC, iné priestory)
 výmena okien,
 nadstavba MŠ
Rekonštruovať budovu Domu smútku
 oprava vodovodu,
 výmena strešnej krytiny,
 oprava omietky
Dokončiť rekonštrukciu budovy Základnej
 regulácia vykurovania,
školy
 oprava sociálnych zariadení
Vybudovať polyfunkčný dom sociálnych
 odkúpiť budovu slobodárne v hornej časti obce (na sídlisku Breziny)
služieb:
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poskytovanie chýbajúcich
sociálnych služieb
(seniori a ost.sociálne skupiny)




II. denný stacionár,
samostatné sociálne bývanie pre
seniorov,
 zariadenie opatrovateľskej služby,
 kuchyňa – jedáleň.
Vytvoriť podmienky pre poskytovanie
sociálnych služieb v dennom stacionári (I.)



realizovať rekonštrukciu v partnerstve s vybranou neziskovou
organizáciou a investorom.




odkúpenie rodinného domu
rekonštrukcia budovy

Vybudovať sociálne bývanie pre MRK




vypracovať projektovú dokumentáciu pre výstavbu BNŠ
Predložiť žiadosť na MVaRR o výstavbu sociálnych bytov v lokalite
Kolónia 5
Vybudovať 4 byty nižšieho štandardu v lokalite Kolónia 5





Zabezpečiť kompletné
dopravné, turistické
a informačné značenie.

Vypracovať súpis všetkých potrebných značení.
Vypracovať obsahovú a grafickú časť všetkých značení
(informačných a turistických)
Zabezpečiť a osadiť značenie na území obce.



B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
Vízia: B 1-2 Prosperujúce ekonomické zázemie dostatočne podporujúce rozvoj územia obce.
Hlavný cieľ
Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Prakovce.
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
1. Podporiť podnikateľský
sektor v oblasti tvorby
a udržania pracovných
príležitostí v obci (1-3)

Vytvoriť priestorové podmienky pre rozvoj
drobného podnikania




Podporiť prezentáciu a propagáciu miestnych
podnikateľov
Identifikovať potreby obyvateľov obce vo
vzťahu k trhu tovarov a služieb





vytvoriť sumár a pasportizáciu voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie (budovy, pozemky)
zverejniť a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie
vytvoriť pod-web stránku s možnosťou propragovať
podnikateľské subjekty na území obce
propagovať podnikateľské subjekty v obecnom časopise
realizovať prieskum zameraný na zistenie potrieb obyvateľov
obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb ako východisko pre
potencionálnych začínajúcich podnikateľov
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2.Vytvoriť podmienky pre
vznik a udržanie sociálneho
podnikania obce (2)

Vytvoriť systém podpory pre začínajúcich
podnikateľov na území obce
Vytvoriť koncepciu sociálneho podnikania









Vytvoriť prevádzku sociálneho podniku










Vytvoriť motivačný daňový program pre začínajúcich
podnikateľov na území obce (daňové zvýhodnenie)
vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť
sociálneho podniku
realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou
realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) občanov
realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) podnikov
a prevádzok v obci a okolí
vypracovať koncepciu rozvoja SP
vypracovať podnikateľské zámery SP (vrátane už hotového
podnik.zámeru)
inštitucionalizovať SP
zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie
prevádzky
prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a
kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych
zamestnancov SP
v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy
rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov a
potencionálnych zamestnancov SP
pripraviť koncepciu zamestnaneckého inkubátora
vybaviť prevádzky SP dostatočným materiálno technickým
vybavením pre vzdelávacie, tréningové a kurzové aktivity
zriadiť v rámci SP zamestnanecký inkubátor
zabezpečiť potrebné vzdelanie tých zamestnancov SP, ktorí sa
priamo podieľajú na zamestnaneckom inkubátore a vedení
zamestnaneckých tímov
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3. Poskytovať nezamestnaným
obyvateľom obce služby
súvisiace so zvyšovaním
zamestnanosti a zlepšovaním
pracovných návykov

Poradenstvo
Aktívne opatrenia politiky trhu práce
Dobrovoľníctvo





Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja
zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných /
nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom OP
Ľudské zdroje
Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle zákona
o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Aktivačné
práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)

C) SOCIÁLNA OBLASŤ
Vízia:
C1 Spokojnosť obyvateľov obce s úrovňou a rozsahom poskytovaných sociálnych a zdravotníckych služieb.
C2 Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na zvyšovaní kvality života v obci.
C3 - C4 V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život, realizujú sa tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a aktívnym
spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície.
Hlavný cieľ C1
Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Prakovce na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich potrebami.
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
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Zabezpečiť poskytovanie
sociálnych služieb na základe
potrieb jednotlivých cieľových
skupín

Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných
sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj
sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o
svojho člena, odkázaného na pomoc inej
osoby pri sebaobsluhe (terénnych,
v prirodzených podmienkach, ambulantných).














Poskytovať sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby
(zákon č. 444/2008, §36), ktoré bude súčasťou polyfunkčného
objektu.
V objekte terajšieho ZOS zriadiť Zariadenie pre seniorov
a poskytovať sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 - §35
s kapacitou do 20 miest
Pokytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom
prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012
Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008, §54)
umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na
účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a
prevencie jeho zhoršenia v zmysle VZN č.3/2012
Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon
č.448/2008, §40)
Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa
plánu (448/2008, § 24d)
Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi
v komunitnom centre
Vytvoriť podmienky pre podporu samostnaného bývania
(448/2008, §57) predovšetkým pre seniorov v rekonštruovanej
budove bývalej slobodárne (t.j. v polyfunkčnom objekte)
Zabezpečiť sociálnu službu v zmysle §58 z.448/2008 – jedáleň (aj
prostredníctvom donášky) v školskej jedálni a v polyfunkčnom
objekte
Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách MRK
v zmysle príručiek www.ia.gov.sk
Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti
hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022

Zvýšiť informovanosť
obyvateľov obce
o možnostiach poskytovania
sociálnych služieb obcou
a ďalších subjektov sociálnych
služieb na území obce
Prakovce

Vytvoriť informačný kanál na komplexné
informovanie obyvateľov o sociálnych
službách na území Prakovce (prípadne o
dostupnosti poskytovania sociálnych služieb
v regióne).




Informovať obyvateľov obce o sociálnych službách
prostredníctvom web stránky obce, obecného časpisu, ob.tabúľ
Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb
a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x
ročne) na vzájomné informovanie sa a vytváranie partnerských
iniciatív pri riešení problémov v sociálnej oblasti.

Vízia C2: Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na zvyšovaní kvality života v obci.
Hlavný cieľ C2: Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas
mimoškolskej doby.
PROBLÉMY
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
1.Zabezpečiť prepojenosť
činností školských inštitúcií
s potrebami a rozvojovými
víziami obce.

2. Rozšíriť ponuku
voľnočasových aktivít pre deti
a mládež v čase prázdnin



realizovať na úrovni obce stretnutia so zástupcami školských
inštitúcií s cieľom:
a) informovať učiteľov, členov školských rád a vedenia škôl o
zámeroch obce (PHaSR, komunitný plán a pod)
b) vytvoriť priestor pre školy, aby zastrešovali realizáciu
vybraných aktivít PhaSR (t.j.jednotlivé aktivity PHSR –
delegovať školám
c) vzájomne sa oboznámiť s vlastnými rozvojovými koncepciami
a školskými vzdelávacími programami (plánmi v rámci
polytechnického vzdelávania a duálneho vzdelávania)
d) z pozície obce aktívne participovať pri tvorbe školských
vzdelávacích programov
e) prostredníctvom Rady školy – delegovaných zástupcov obce
tlmočiť školám návrhy na aktivity v prospech obce



realizovať na úrovni obce stretnutia zástupcov škôl s regionálnymi
podnikateľmi s cieľom identifikovať možné zameranie jednotlivých
škôl



Vytvoriť zoznam možných voľnočasových aktivít v spolupráci
s miestnymi inštitúciami, aktivistami a dobrovoľníkmi (koncom
kalendárneho roka)
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v spolupráci s jednotlivými
subjektami na území obce.
3. Zabezpečiť poskytovanie
výchovno-vzdelávacích
programov pre znevýhodnené
skupiny obyvateľov obce.

-

O.z. Radosť, Komunitné centrum, CVČ a pod.



motivovať žiakov MRK k zapojeniu sa do záujmových útvarov
v školách a komunitnom centre (KC)



realizovať doučovanie (kurzy) žiakov MRK pred prijímaním na
stredné školy
realizovať program rozvoja pracovných vedomostí a zručností pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
realizovať program rozvoja umeleckých vedomostí a zručností
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
pripraviť a realizovať motivačný program pre detí rómskych
rodičov pre zlepšenie vedomia o dôležitosti predškolskej prípravy
v KC
pripraviť podmienky pre realizáciu poldňového vyučovania pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia MŠ
zabezpečiť podmienky pre údržbu osobných vecí a prania, pre
rodičov detí MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
rámci aktivít MŠ a KC pripraviť a realizovať program predškolskej
prípravy pre rodiny (ako celok) zo sociálne znevýhodneného
prostredia
zabezpečiť rómskych asistentov učiteľa v MŠ
prostredníctvom KC a TSP kontrolovať a motivovať k pravidelnej
dochádzke v MŠ/ZŠ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
pripraviť a realizovať programy, kurzy a výcviky pre rodiny zo
sociálne znevýhodneného prostredia (hospodárenie a vedenie
domácnosti, bývanie, hygiena, vzdelanie, a pod.) v KC











 zabezpečiť technicko-materiálne vybvenie KC
Vízia V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život, realizujú sa tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a aktívnym
spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície
Hlavný cieľ C3
Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
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1.Zabezpečiť kvalitné
materiálno-technické
vybavenie a ľudské zdroje
obce pre rozvoj kultúrneho
a spoločenského života.

Zabezpečiť kvalitné ozvučenie a svetelnú
techniku pre spoločenské, kultúrne a športové
podujatia v exteriéroch
Vybudovať malé pódium so zastrešením



Zriadiť tradičné kultúrne zaujímavosti



vyhľadať vhodné ponuky a technické možnosti prenosnej
ozvučovacej a svetelnej techniky
zakúpiť prenosnú ozvučovaciu a svetelnej techniku
vypracovať štúdiu malého amfiteátra
vybudovať pódium so zastrešením vybudovať hľadisko v malom
amfiteátri
Zriadiť expozíciu – „Dom remeselných tradícií obce“



vybudovať tradičný „tanzplatz“

Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavanie
obecných súborov
Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrnospoločenského života

2.Podporiť originálne
i tradičné kultúrnospoločenské podujatia obce
v spolupráci s jednotlivými
kultúrno-spolo.zložkami
a aktívnymi jednotlivcami.







materiálno - technické vybavenie súborov (pracujúcich pod
obcou)
 zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť jeho pravidelné stretávanie
(konferencia, výročné stretnutie, okrúhly diskusný stôl,...) – iniciované
obcou
 vypracovať plán kultúrno-spoločenských aktivít
 pripraviť a prepracovať grantové podmienky malého grantového
systému obce (VZN)
 v rámci Dní Prakoviec udeľovať Cenu obce a Cenu starostu
aktívnym občanom
 pripravovať a organizovať tematické zájazdy organizované SZZP
a Jednotou dôchodcov
 pripravovať a organizovať podujatie Slovanská pieseň –
regionálnu súťažnú prehliadku slovanských piesní
 pripravovať a organizovať podujatie Deň Prakoviec prezentáciu
domácich a pozvaných umeleckých kolektívov
 pripravovať a organizovať Oslavy SNP so zámerom propagácie
historického odkazu SNP
 pripravovať a organizovať podujatie Striebro vo vlasoch - Úcta
k starším - program venovaný jubilantom
 pripravovať a organizovať podujatie Vianočný jarmok - propagáciu
a prezentáciu tradičných vianočných zyklostí
 pripravovať a organizovať podujatie PrakoROCKfest– prehliadku
hud.skupín/kapiel a dychových hudieb a iných umeleckých
kolektívov s medzinárodnou účasťou
 pripravovať a organizovať Estrádne programy žiakov deviatych
ročníkov ZŠ
 pripravovať a organizovať Country bál
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pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek – program detí
ZŠsMŠ venovaný matkám
pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka - program
detí ZŠsMŠ pre rodičov a priateľov školy
pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov - program
detí ZŠsMŠ pre starých rodičov
pripravovať a organizovať podujatie Po stopách SNP– návšteva
pamätných miest
pripraviť a organizovať Rómsky festival v rámci Dňa Rómov
pripraviť v rámci Rómskeho festivalu ocenenie a zviditeľnenie
pozitívnych príkladov aktívnych obyvateľov
v rámci komunitného centra vytvoriť podmienky pre šírenie
rómskej kultúry rómsku kapelu
pripravovať a realizovať podujatie knižníc "Noc s Andersenom“
(ZŠ)
pripravovať a realizovať podujatie "Dni Dobšinského rozprávok"
(ZŠ)
osloviť jednotu dôchodcov s ponukou organizovania pravidelných
spoločenských stretnutí "Čaj o piatej"
osloviť pre vedenie obecného spevokolu vhodného aktivistu
osloviť aktivistov - vhodných organizátorov Prakovskej hviezdičky
organizovať a realizovať podujatie „Prakovská hviezdička“ v rámci
Dni Prakoviec (v spoluprácu ZUŠ)
Veľkonočná výstava predajná (ručných prác nielen Prakovčanov)

Hlavný cieľ C4: Vytvoriť kvalitné podmienky a podporu pre rozvoj športu obce.
1.Zlepšiť technický stav
existujúcich športovísk
Viď oblasť TI
a športových zón.

Podporiť revitalizáciu miestneho kúpaliska a vybudovanie rehabilitačného centra (oddychovo-relaxačého centra so saunou)

2.Dobudovať chýbajúce
športoviská a športové zóny.
3.Zabezpečiť kvalitné a pestré
športové aktivity pre
obyvateľov obce.

Zabezpečiť odborné vedenie jednotlivých
športov




Osloviť a motivovať (aj finančne) aktívnych a kvalitných
nadšencov v oblasti športu
Vychovávať mladých ktorí by boli ochotní pracovať – cez CVČ
pri obc

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022


Vytvoriť pestrú ponuku športových podujatí
a súťaží pre obyvateľov obce.















Projektové zámery obce Prakovce

Podporiť pestrosť aktivít pre deti a mládež: florbal, šach, volejbal,
netradičné športy
pripravovať a organizovať podujatie Obecná futbalová liga
pripravovať a organizovať Memoriál Ing. Jozefa Pavlova vo
volejbale
pripravovať a organizovať turistické podujatie Po partizánskych
chodníčkoch v spolupráci s turistickým klubom
pripravovať a organizovať turistické podujatie Novoročný výstup
na Kloptaň v spolupráci s turistickým klubom
pripravovať a organizovať turistické podujatie Veľkonočný výstup
na Ostrý vrch v spolupráci s turistickým klubom
pripravovať a organizovať Otvorenie jarnej turistickej sezóny–
prechod Jaklovce – Plejsy – Prakovce v spolupráci s turistickým
klubom
pripravovať a organizovať podujatie Splav Dunajca v spolupráci
s turistickým klubom
pripravovať a organizovať podujatie MDD na Trohanke –turistický
zraz venovaný deťom v spolupráci s turistickým klubom
pripravovať a organizovať Šachový novoročný turnaj (šachový
klub)
pripravovať a organizovať Open Prako – stretnutie šachistov
(šachový klub)
pripravovať a organizovať Deň športu – športové súťaže
organizované SZZP a Jednotou dôchodcov
pripravovať a organizovať podujatie Stretnutie troch generácií –
športové súťaže organizované SZZP a Jednotou dôchodcov
osloviť s ponukou spolupráce miestny neformálny klub
adrenalínových cyklistov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022

Projektový zámer č.1
Názov projektu
Partneri
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis zmluvy
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok)
Projektová
dokumnetácia
Realizácia stavby
Spolu

Náklady spolu
(eur)

z toho verejné
zdroje

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
projektant

z toho súkromné zdroje

Termín

