MEDGENERACIJSKA TOČKA V PARKU DOBRNA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Vodilni partner:
Partnerji:

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna
DRUŠTVO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOBRNA,
DOBRNA 1A, 3204 DOBRNA
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO
DOBRNA, DOBRNA 1A, 3204 DOBRNA

Naziv operacije:
Skrajšani naziv operacije:
Kratek opis operacije:

Vrednost operacije:
Financiranje operacije:

TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., DOBRNA
50, 3204 DOBRNA
MEDGENERACIJSKA TOČKA V PARKU DOBRNA
DRUŽENJE ZA VSE
Medgeneracijska točka bo vključevala orodja in
naprave za različne starostne skupine ljudi: igrala za
otroke (več starostnih skupin), igrala primerna za
otroke s posebnimi potrebami, motorična igrala,
napravi za fitnes v naravi in naprave za kakovostno
razgibavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih
oseb ter klopi in brv za posedanja in druženja. S tem
bodo omogočeni pogoji za medgeneracijsko
druženje, vadbo, igro,… za vse uporabnike.
Z izvedbo operacije bodo izboljšani pogoji za večjo
vključenost prepoznanih ranljivih skupin, ustvarjena
in zagotovljena bo priložnost za širšo udeležbo
ranljivih skupin v družbi (organizirana vadba,
druženje, medgeneracijsko povezovanje,…).
45.668,41 € z DDV
Znesek za sofinanciranje iz sredstev CLLD:
29.332,61 €
- Sredstva EU (80 % CLLD sredstev): 23.466,09 €
- Sredstva SLO (20 % CLLD sredstev): 5.866,52 €
Lastna sredstva: 16.335,80 €
- Občina Dobrna: 14.441,47 €
- Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna: 134,11
€
- ZTŠK Dobrna: 479,22 €
- Terme Dobrna d.d.: 1.281,00 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Cilji operacije:

Cilji:

- prispevati k večji vključenosti prepoznanih
ranljivih skupin in h kakovostnejšemu življenju v
urbanem območju,
- izboljšati pogoje za večjo vključenost prepoznanih
ranljivih skupin in za medgeneracijsko
povezovanje,
- ustvariti in zagotoviti priložnost za širšo udeležbo
ranljivih skupin v družbi,
- urediti medgeneracijsko točko – odstraniti
obstoječa dotrajana igrala ter celovito preurediti
in opremiti prostor za druženje, vadbo, igro, ki bo
namenjen različnim starostnih skupinam
(otrokom, mladim, ženskam, moškim, osebam s
posebnimi potrebami, invalidom, starejšim,
skratka vsem zainteresiranim) in kjer bodo lahko
vsi zainteresirani kvalitetno, zanimivo, zdravo,
aktivno in varno preživljali prosti čas,
- na enem mestu omogočiti medgeneracijsko
povezovanje, vadbo, izvajanje različnih aktivnosti
in druženje ter izmenjavo informacij več
starostnih skupin,
- prispevati k spodbujanju vključevanja v družbo,
zmanjšanju regionalnih razvojnih razlik in
gospodarskemu razvoju območja ter ohranjanju
narave in kulturne dediščine,
- ustvariti novo delovno mesto.

Kazalniki učinka:

Kazalniki rezultata:

Z ureditvijo medgeneracijske točke v urbanem
naselju, z izvedbo delavnic – medgeneracijskih
druženj in vsakodnevno uporabo te medgeneracijske
točke bodo lahko posamezne skupine aktivno in
kvalitetno preživljale prosti čas, se medgeneracijsko
povezovale in sodelovale, pridobivale nova znanja,
sklepala poznanstva, kar bo posledično vplivalo na
boljšo samozavest, počutje in zdravje.
- Št. urejenih/izvedenih medgeneracijskih točk v
parku Dobrna: 1
- Št. izvedenih dogodkov – medgeneracijskih
druženj: 1
- Št. izvedenih promocijskih dogodkov: 1
- Št. izdelanih zloženk o operaciji (kom): 1000
- Št. deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v
izvajanje operacije: 4
- Št. prebivalcev, na katere vpliva izvajanje

Lokacija:
Predviden začetek in konec
operacije:
Kontaktna oseba:
Povezava na spletno stran
evropske kohezijske politike v
Sloveniji:

operacije: 5000
- Št. podprtih partnerstev: 1
- Št. novo ustvarjenih delovnih mest: 1
- Št. medgeneracijskih povezav v urbanih
območjih: 1
- Št. vključenih oseb iz prepoznanih ranljivih
skupin: 50
- Št. igral in naprav v uporabi 2 leti po zaključku
operacije: 13
Zdraviliški park Dobrna, območje parc. št. 1846/1,
k.o. Dobrna
Začetek operacije: 1. 1. 2018
Konec operacije: 31. 8. 2018
Mateja Smrečnik, tel. 03 780 10 53, e-mail:
mateja.smrecnik@dobrna.si
http://www.eu-skladi.si

