Môj projekt pre región

Viktória Waresová
Cestovka Sovičky
Gymnázium Krompachy

PRIATEĽSVO
BEZ HRANÍC

Región Spiš

 je bohatý na kultúrne a historické pamiatky,
 ale zároveň ponúka návštevníkom širokú škálu športového a
turistického vyžitia

Toto všetko umožňuje rozvoj cestovného ruchu
v uvedenej lokalite.

Program - Podnikanie
v cestovnom ruchu
 Realizuje sa na našej škole s malou prestávkou od roku 2002
 Súčasný tím


Môj nápad :

Propagácia regiónu poskytnutím finančne nenáročnej
dovolenky.
 Konzultantka programu

Projekt - Priateľstvo bez hraníc

 Výmenný pobyt pre žiakov Gymnázia
z Rýmařova v Krompachoch, ktorý sa uskutočnil
v dňoch - 22. až 25. septembra 2011

Všetko má jediný cieľ: aby sa účastníci pobytu vynikajúco cítili,
aby mali pocit absolútnej starostlivosti a zapamätali si
výnimočný zážitok

Projekt - Priateľstvo bez hraníc

Príprava a realizácia pozostávala z týchto etáp:
 Prípravná fáza
 Realizačná fáza
 Hodnotiaca fáza

Projekt - Priateľstvo bez hraníc
Prípravná fáza

Prípravná fáza:
 Zisťovanie informácií o poskytovaných službách
 Oslovenie partnerskej školy
 Vypracovanie časového harmonogramu počas výmenného
 Návrh programu výmenného pobytu
pobytu
 Návrh možností ubytovania a stravovania počas pobytu
 Zabezpečenie kameramana a fotografa z radov žiakov
 Oslovovanie sponzorov
 Príprava dotazníka pre účastníkov pobytu
 Písomné poďakovanie sponzorom
 Zapojenie sa 2 žiakov gymnázia do projektu KOMPRAX –
ďalší zdroj financií pre produkt

Projekt - Priateľstvo bez hraníc
Realizačná fáza

Realizačná fáza:
 štvrtok 22. septembra 2011
 piatok 23. septembra 2011
 sobota 24. septembra 2011
 nedeľa 25. septembra 2011
 PhDr. Pavúková, zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v
Levoči, sa inšpirovala mojím nápadom zaradiť k prehliadke
Spišského hradu športovo-vedomostné aktivity.

Projekt
-Vyhodnotenie
Priateľstvo
bezdotazníkov
hraníc
Vyúčtovanie
projektu
na 1 osobu
Hodnotiaca fáza

1. Prostredie pobytu

Ubytovanie
: v Turistickej ubytovni - 6 € x 3 dni = 18 €
- všetci účastníci pobytu sa zhodli na tom, že prostredie bolo pekné a vyhovovalo im
Strava:
2. Hodnotiaca
Ponúkaná strava
fáza:
polopenzia
v Turistickej
€ x 3 možnosti
dni = 12výberu
€
-–účastníci
boli so stravou
spokojní,ubytovni:
pochvaľovali4najmä

Vyhodnotenie dotazníka
– 1 x obed
v Pizzerii NEW YORK, 1 x obedový balíček
3. Pripravené
aktivity/program
Vyúčtovanie
projektu
–- väčšine
stravu
uhradili
podnikatelia
v CR valebo
našom
regiónepáčil
účastníkov
sasponzori
pripravenýaprogram,
či už športový,
spoločenský
a boli s ním nadmieru spokojní

Tvorba 22
DVD
Doprava:
€ s videozáznamom
4. Organizácia projektu

– 200 € uhradila samospráva mesta Rýmařov
Fotodokumentácia

- celkovú organizáciu výmenného pobytu hodnotí väčšina účastníkov ako
Vstupenky
z projektu
– Komprax
profesionálne
zvládnutú
Propagácia
projektu EÚ
v mestských
novinách, v mestskom

Záver:
Účastníci
pobytu–sa
do nášho regiónu vrátia a doporučia
televíznom
vysielaní
KROMSAT
dovolenku
príbuzným
a známym.
Celkové
nákladyv ňom
na 1svojim
účastníka
pobytu:
40 €

Využitie projektu
- v CR nášho mesta
 Projekt veľmi zaujal manažment samospráv mesta
Krompachy i mesta Rýmařov a obe samosprávy sa dohodli,
že ho budú v budúcnosti podporovať
 Zaujal i samotných účastníkov pobytu
 V termíne 7. až 10. septembra 2012 sa uskutoční pobyt
našich študentov v Rýmařove
 Pripravuje sa realizácia tohto projektu s ďalšími
partnerskými mestami

Budúcnosť podobných
projektov je aktuálna :
 pre samosprávy miest,
v spojení so školami,
za podpory podnikateľov v oblasti CR
a s projektami EÚ.

„Nič veľkého nebolo vytvorené bez nadšenia.“
Ralph Waldo Emerson

