Na Záhorí sa rozdávali granty. V Rohožníku vzniknú nové možnosti pre
rozvoj športu i vzdelávania mládeže.
Rohožník, 21. júla 2017
Grantový program Náš Rohožník je zameraný na podporu projektov, ktoré v Rohožníku už
niekoľko rokov umožňujú vytvárať podmienky na rozvoj detí a mládeže vrátane sociálne
znevýhodnených skupín, prinášajú zmeny vzdelávacieho procesu, prispievajú k aktívnej
ochrane životného prostredia či inak podporujú rozvoj komunít v obci Rohožník.
Výsledky tohtoročného grantového programu, ktorý už po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník
v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko ukázali, že obyvateľom obce veľmi záleží na tom, aby
aj vlastným pričinením spravili život v Rohožníku krajším a kvalitnejším. 20 000 Eur, ktoré venovala
spoločnosť CRH Slovensko poputuje tento rok najmä na podporu rozvoja športových aktivít detí
a mládeže, ponúkne iný pohľad na vzdelávanie i ochranu životného prostredia a biodiverzity.
„V minulom roku sa nám z grantového príspevku podarilo vybudovať Výcvikové centrum pre výcvik
záchranárskych psov, zmodernizovať obecnú knižnicu či skvalitniť technické vybavenie
Dobrovoľníckeho hasičského zboru. Tento rok dostali príležitosť organizácie a jednotlivci, ktorí
svojimi zaujímavými projektmi taktiež prispejú k rozkvetu našej obce,“ zhrnul minuloročný aj
tohtoročný výsledok Peter Švaral, starosta Rohožníka.
Každoročný nárast žiadostí o podporu projektov z radu obyvateľov Rohožníka svedčí o tom, že táto
forma podpory má reálny pozitívny dopad na skvalitnenie života jeho občanov. ,,Nakoľko
každoročne stúpa záujem a angažovanosť obyvateľov, rozhodli sme sa tento rok podporiť 16
projektov, ktoré nás upútali svojím jedinečným prínosom pre miestne komunity i nápadmi na
skrášlenie prostredia v obci. Rozvoj občianskych komunít, ktorých sme už viac ako 45 rokov
súčasťou je pre nás veľmi dôležitý.“ dodala Viera Blazsek, Chief of Staff v spoločnosti CRH.

Zoznam podporených grantových projektov
Predkladateľ
NORDIC WALKING ROHOŽNÍK
SAOLA - ochrana prírody
Katarína Škrhová
Dobrovoľný hasičský zbor Rohožník
Obecná knižnica
Klub aktívnych žien
Základná škola Rohožník
STC Rohožník
Juhanusová Jarmila, Ján Vašek

Názov projektu
Nordic Walking aktivity pre všetkých
A čo v noci?
Futbalové nádeje
Vybavenie pre mladých hasičov
Každá kniha si zaslúži mať svoje miesto
Krásna v každom veku
Záhrada, ktorá učí
Vybavenie šatní
Revitalizácie zelene a vytvorenie príjemného
prostredia pre rodičov s deťmi v okolí
bytového domu 466

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Skvalitnenie ovzdušia a života v domove
sociálnych služieb
Siete proti hmyzu
Revitalizácia
plochy
pred
Synangógou
Rohožník
Sanácia organických usadenín
Rohožník žije mládežníckym futbalom
Dresy pre ŠK hádzanej
Materiálno - technické zabezpečenie pretekov
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