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Tlačová správa

Slováci rozhodli, ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota
•
•
•

V 3. ročníku Programu podpory lokálnych komunít venuje Nadácia COOP Jednota 156 000 eur
Za víťazných 26 projektov hlasovali spotrebitelia z celej krajiny
Domáci reťazec podporuje prostredníctvom nadácie najmä rozvoj v regiónoch a zdravotníctvo

Bratislava, 12. júl 2019 – Spojila celé Slovensko! Nadácia COOP Jednota už po tretí raz venuje tisíce eur,
aby podporila rozvoj regiónov. Do jej charitatívneho projektu Program podpory lokálnych komunít
prihlásili obce a mestá stovky atraktívnych projektov. O víťazných 26 subjektoch, ktoré si rozdelia 156
tisíc eur, rozhodli samotní spotrebitelia.
Verejnosť sa už teraz môže tešiť na revitalizáciu námestí, detské ihriská či ihriská s fitness prvkami,
vybudovanie oddychových altánkov, podujatia zamerané na návrat k starým remeslám a ľudovým
tradíciam či na podporu lokálnych športových klubov.
„Keď sme pred tromi rokmi spúšťali Program podpory lokálnych komunít, boli sme presvedčení, že robíme
správnu vec. Časté cestovanie po Slovensku a pohľad na množstvo zrealizovaných drobných stavieb, ktoré
by bez našej pomoci možno vôbec neexistovali, nás v tejto myšlienke utvrdzuje. Aktívne pôsobenie v
oblasti spoločenskej zodpovednosti považujeme za samozrejmé, veď práve myšlienka vzájomnej pomoci
stála za zrodom družstevníctva,“ zdôraznil Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a
správca Nadácie COOP Jednota.
Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi
partnermi prvý raz v roku 2017. Uplynulý rok si finančný grant v hodnote 146 000 eur rozdelilo 25
projektov z celého Slovenska. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového
reťazca mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky,
mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia
prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň,
upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové
dresy. „Program spája komunity a motivuje ľudí aktívne sa zapájať do rôznych podujatí, a zároveň sa
podieľať na zveľaďovaní miesta svojho bydliska. Mnohé zrealizované projekty, ďakovné správy a
každoročne stovky nových žiadostí rôznych subjektov uchádzajúcich sa o financie potvrdzujú, že naša
aktivita má veľký zmysel,“ dodal Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Program podpory lokálnych komunít - Víťazné projekty v roku 2019

Miesto realizácie
Tisovec
Turzovka
Zlaté Klasy
Tešedíkovo
obec Ulič
Komárno
Sliač
Rybník
Rimavská Sobota
Kláštor pod Znievom
Michalovce
Lomná
Nitra
Tvrdošovce
Šuňava
Demjata
Diviacka Nová Ves
Betliar
Brezová pod Bradlom
Horné Obdokovce
Beluša
Trnava
Trstená
Sedliská
Trnavá Hora
Dolný Hričov

Projekty
Vráťme život ihrisku Stred
Centrum voľného času Turzovka - Šanca pre turzovské deti zachovať si krásnu
kysuckú kultúru, zvyky a tradície našich predkov
Workout ihrisko pri ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Realizácia detského ihriska v oddychom parku obce
Outdoorové ihrisko
MOK - Mini Open for Kids 2019/2020
Hravo-zdravo (MŠ J. Cikkera 651/2, Sliač)
Rekonštrukcia priestranstva v okolí COOP Jednoty
Škola! Jedlo! Zábava! Pod spoločným altánkom? Paráda.
Záhrada "Pri Kostole" Miesto pre pestovanie komunity a histórie
Dielňa starých remesiel
Zóna oddychu a športu pre každého - spájame rodiny
Outdoorové športové ihrisko Centra univerzitného športu SPU Nitra
Park Rodín (výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch
a extravilánoch obce)
Scénický program svadba
Rekonštrukcia námestia v strede obce, výsadba a údržba zelene, oprava spevnenej
plochy
Výstavba detského ihriska
Outdoorové ihrisko pre malých I veľkých
Vybudovanie detského ihriska na ulici Horný rad
Oddychová zóna v obci
Ľudové tradície
Cukrovar Point – Miesto pre oddych a kultúru
Zelená škola
RELAX Park - úprava okolia multifunkčného športového areálu pre všetkých
Altánok pri detskom ihrisku Trnka
Aj deti majú svoje svety

