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ZO ŽIVOTA MESTA

Významnejšie projekty ktoré nadácia
v uplynulom období podporila

Osobitnú pozornosť nadácia venovala podpore
projektov zameraných na oblasť kultúry a vzdelávania. Snom dvoch komunít občanov nášho malého
mestečka bolo mať svoje múzeum a galériu. Mnohí neľutovali venovať svoj čas pri rekonštrukčných
prácach starej fary. Samospráva prispela stavebným
materiálom a verejnoprospešnými pracovníkmi, na-

Spoluprácou nadácie a samosprávy mesta postupne z prác regionálnych rezbárov vznikli originálne detské ihriská vo Veľkom Šariši a Kanaši. Žiaľ,
časom pod vplyvom počasia zanikli.
Nadácia podporila aj projekty zachovávania tradícií, folklóru, spoločenské podujatia verejného významu, ako sú „Šarišské hradné hry“, vzdelávacie

aktivity, ale aj nákup literatúry pre verejný úžitok
v Mestskej knižnici vo Veľkom Šariši.
Medzi dôležité oblasti patrí aj podpora aktivít
spojených so športovaním ľudí rôznych vekových
kategórií. Cieľom je aktivizácia obyvateľov v celej
škále športovo-rekreačnej činnosti, organizovania
športových podujatí a tvorby športových ihrísk.

Nadácia sa výrazne venovala rekvalifikácii ľudí,
ktorí stratili prácu. Zdroje Európskej únie vytvorili
podmienky na financovanie rekvalifikačných kurzov a umožnili nadácii sa pustiť v partnerstve so
samosprávou do rekvalifikačných projektov. Štrnásť
mužov sa rekvalifikovalo absolvovaním zváračského kurzu i v oblasti ošetrovania verejnej zelene za
finančnej podpory Fondom sociálneho rozvoja.
Realizáciou projektu „Návrat osôb s rodinnými
povinnosťami na trh práce“ sme umožnili štyridsiatim nezamestnaným ženám sa uchádzať o prácu
v oblasti opatrovateľských služieb. Projekt bol pod-

porený Európskym sociálnym fondom zo zdrojov
Európskej Únie.
Niektoré účastníčky rekvalifikačných kurzov si
našli prácu vďaka znalostiam z výpočtovej techniky,
iné si otvorili živnosť a začali podnikať.
Nadácia získala akreditáciu od Ministerstva
práce a sociálnych vecí SR na rekvalifikačné kurzy
opatrovania. Podali sme pomocnú ruku ďalším ženám, ktoré stratili zamestnanie a chceli sa venovať
opatrovaniu starých a hendikepovaných ľudí. Nová
odbornosť ponúkla 56 ženám uplatniť sa v sociálnej
sfére.

Nadácia realizovala zaujímavý projekt ekologického charakteru „Ekológia od prameňa“, ktorého cieľom bolo zistiť kvalitu vôd našich studničiek
a prameňov na trase od Prešova po Vyšný Slavkov.

Žiaľ, z 24 prameňov iba 2 mali kvalitnú pitnú vodu.
Jednou z nich bola aj studnička vo Veľkom Šariši
pred cestou na hrad.

Projekt Mosty medzi generáciami bol zameraný
na šírenie informačných technológií medzi seniormi.
Seniori, ktorí mali odvahu odstrániť v sebe zábrany k počítačovej technike, získali základné zručnosti

práce s internetom, posielaním e-mailovej pošty,
spracovať vlastnú fotodokumentáciu, využívať služby skype. Našli nový spôsob komunikácie so svojimi
príbuznými i priateľmi.

V rámci dlhodobej spolupráce Komunitnej nadácie Veľký Šariš so spoločnosťou Pivovary Topvar
vznikla myšlienka darovania funkčných počítačov,
ktoré spoločnosť Pivovary Topvar už nepotrebuje,
pre tých, ktorým to môže priniesť úžitok a radosť. O funkčné počítačové zostavy v rámci projektu

„Za počítač strom“ sa mohli uchádzať obce na vytvorenie internetových centier pre verejnosť, mimovládne organizácie, ale aj sociálne slabé rodiny so
študujúcimi deťmi či hendikepovaní. Podmienkou
bolo vysadenie úžitkového alebo okrasného stromu
v mestách a obciach.

Komunitná nádacia mala na starosti projekt
„Chráňme naše ženy – ProMile Lady“, ktorého
cieľom je upozorňovať ženy k zodpovednému prístupu ku konzumácii alkoholu. Poslaním tohto projektu

bolo poukázať na riziká nadmernej konzumácie
alkoholu a upozorniť na skutočnosť, že nadmerné
užívanie alkoholu počas tehotenstva môže spôsobiť
fatálny alkoholový syndróm u novorodenca.

dácia finančnými grantmi na vybavenie. Cirkev poskytla bezplatný nájom priestorov.
Niektoré kultúrne inštitúcie v roku 2000 na Slovensku zanikali, ale vo Veľkom Šariši dňa 30. apríla
2000 bolo slávnostne otvorené Mestské múzeum
a galéria s bohatou zbierkou výtvarných diel z medzinárodných maliarskych plenérov „Šarišská krajina“.

Nadácia podporovala medzinárodné maliarske plenéry s názvom „Šarišská krajina“, ktoré vyústili do
unikátneho Medzinárodného sochárskeho sympózia. Výtvarné diela modernej sochárskej tvorby na nábrežie rieky Torysy zanechali trvalé stopy v tomto mestečku v jeho kultúrnom progrese.

V posledných rokoch sa nadácia venovala aj seniorom a záujemcom o pestovateľskú činnosť ovocia,
zeleniny, byliniek a chovu včiel. Cieľom týchto projektov bolo podporiť aktívnu činnosť seniorov.
(red)

Prehľad členov SR od roku 1998

V roku 2002 sa vo Veľkom Šariši uskutočnilo
„I. Medzinárodné sochárske sympózium“. Reguláciou rieky Torysa bol vytvorený široký nábrežný
priestor ponúkajúci vhodnú lokalitu na situovanie
umeleckých diel a oddychových plôch pre deti
i dospelých. Prvého ročníka sympózia sa zúčastnili
štyria umelci: Barbara Falender (Poľsko), Yurij Mysko

(Ukrajina), Peter Roller a Rastislav Biarinec (Slovensko). Vytvorili štyri sochy s názvom Rastenie, 10 cm
nad zemou, Božie mlyny, Posolstvo. Dve z nich sú
umiestnené na Ceste umenia, jedna z nich stojí pred
budovou starej fary (niekdajším múzeom s galériou)
a jedna je situovaná v priestore pred mestským úradom.

Mgr. Peter Németh
MUDr. Tatiana Bendlová
Oľga Harničárová
MVDr. Peter Holakovský
Mgr. Pavol Marton
Ing. Martin Sárossy
Ján Čerkala
Mgr. Katarína Minárová
Ing. Štefan Hanigovský
Jozef Feňuš
Ing. Ján Kováč
Ing. Ľudovít Horánsky

PhDr. Alica Vojčíková
Ing. Jozef Urban
JUDr. Eva Petránová
Mgr. Monika Gombošová
PhDr. Maria Gáborová
JUDr. Ondrej Petrán
Mgr. Martin Janoško

Správkyńa nadácie
od jej vzniku po súčasnosť:
Mgr.Štefánia Lenzová

