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Mesto pre deti Mesto pre deti –– modernizácia,     modernizácia,     
rekonštrukcia a vybavenie najväčšej rekonštrukcia a vybavenie najväčšej 

základnej školy v Čadcizákladnej školy v Čadci
AktivityAktivity projektuprojektu boliboli rozdelenérozdelené nana jednotlivéjednotlivé pavilónypavilóny aa športoviskášportoviská..
RealizovalaRealizovala sasa rekonštrukciarekonštrukcia všetkýchvšetkých objektovobjektov aa obstaranieobstaranie interiérovéhointeriérového
vybaveniavybavenia vovo vybranýchvybraných pavilónochpavilónoch.. PredmetomPredmetom projektuprojektu bolobolo ajaj
sfunkčneniesfunkčnenie aa oživenieoživenie ihrískihrísk..

RekonštrukciouRekonštrukciou pavilónovpavilónov sasa zabezpečilazabezpečila::
-- výmenavýmena plochýchplochých striechstriech zaza sedlovésedlové vv pavilónochpavilónoch 33,, 44,, 55,, 66,, 77 aa vv telocvični,telocvični,
-- zatepleniezateplenie aa následnénásledné omietnutieomietnutie pavilónov,pavilónov,
-- výmenavýmena okienokien aa dverídverí
-- vybudovanievybudovanie bezbariérovéhobezbariérového prístupuprístupu vovo vybranýchvybraných pavilónochpavilónoch
-- rekonštrukciarekonštrukcia sociálnosociálno--hygienickýchhygienických zariadenízariadení vovo vybranýchvybraných pavilónochpavilónoch
-- rekonštrukciarekonštrukcia pergolpergol spájajúcichspájajúcich pavilónypavilóny školyškoly
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ObstaranieObstaranie interiérovéhointeriérového vybaveniavybavenia bolobolo zabezpečenézabezpečené::
-- dodo špecializovanýchšpecializovaných učební,učební,
-- telocvične,telocvične,
-- zborovnezborovne..
Zakúpená bola aj výpočtová technika pre potreby integrovaných žiakov a
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
RekonštrukciouRekonštrukciou športovískšportovísk sasa zabezpečilozabezpečilo::
- oprava bežeckej dráhy
- doskočiska
- basketbalového ihriska
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Realizácia projektu prispela k:Realizácia projektu prispela k:
-- skvalitneniu výchovnoskvalitneniu výchovno--vzdelávacieho procesuvzdelávacieho procesu
-- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektovzníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektov
-- vytvoreniu minimálne 3 pracovných miestvytvoreniu minimálne 3 pracovných miest
-- zmodernizovaniu objektov základnej školy, ktoré  následne vytvorili zmodernizovaniu objektov základnej školy, ktoré  následne vytvorili 

priestor pre realizáciu nových služieb ako:priestor pre realizáciu nových služieb ako:
-- odborná pomoc a integrácia telesne postihnutých detíodborná pomoc a integrácia telesne postihnutých detí
-- priestor pre organizáciu športových súťaží, činnosť klubovpriestor pre organizáciu športových súťaží, činnosť klubov
-- poradenstvo pre rodičov detí s postihnutím zo soc. znevýhodneného poradenstvo pre rodičov detí s postihnutím zo soc. znevýhodneného 
prostrediaprostredia
-- realizácia záujmovej činnosti, kurzov vrátane aktivít celoživotného realizácia záujmovej činnosti, kurzov vrátane aktivít celoživotného 
vzdelávaniavzdelávania
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