PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU MAS ČESKÝ ZÁPAD K 31. 7. 2017
1) INICIATIVY MLÁDEŽE
Číslo
žádosti

Žadatel

2017/21 spolek Domaslav

2017/22 Diana Gálisová

2017/23 Matěj Frouz

2017/26 Eva Petráková

Stručný popis žádosti
Workcamp pro mladé lidi z Plzeňska,
kterého se zúčastní 8-10 lidí ve věku 1530let. Workcamp bude zaměřený na opravu
dvou komínů na faře, opravy a obkladu
jednoho WC a oprava stropu v jedné
místnosti. Práce budou probíhat pod
dozorem odborníka.
Pořízení informačního banneru, který
popíše dobrovolnickou práci lidí, kteří se za
posledních několik let pokouší o opravu a
záchranu kostela Všech svatých v
Boněnově v rámci Občanského spolku pro
obnovu tepelského regionu (OSOTR).
Rada studentů Gymnázia Stříbro chce
pořídit deskové hry za účelem vzniku
půjčovny her pro studenty a uspořádáním
herního odpoledne. Součástí herního
odpoledne bude turnaj ve hře Dobble. Hry
budou uloženy v kabinetu učitelky
spolupracující s radou studentů. Žádost
podává předseda Rady studentů.
Neformální skupina mládeže Sosáci z
Lestkova by chtěla vybudovat informační
tabuli, která by seznamovala návštěvníky
zaniklé obce Horní Vísky o práci dětí a
mládeže, kteří se snaží tuto obec oživovat a
vytvářejí z ní místo pro setkávání a menší
kulturní akce. Tabule by pomoci, aby si lidé
vážili již provedené práce a např.
neodváželi landartové instalace nebo
mobiliář na otop.

Požadovaná
částka

Schválená
výše podpory

10 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

3 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kč

32 000 Kč

20 000 Kč

2) SPOLUPRÁCE SE STUDENTY A ODBORNÍKY
Číslo
žádosti

Žadatel

Stručný popis žádosti

Zpracování architektonické vizualizace
exteriéru areálu bývalé sýpky (špejcharu) v
Trpístech, který v budoucnu bude sloužit
Jan Dlouhý,
jako ukázková truhlářská dílna pro
2017/20 umělecký truhlář umělecké truhláře a restaurátory se
restaurátor
zaměřením na uměleckořemeslná díla ze
dřeva a depozitní sklad historicky cenných
prvků ze dřeva.
Vytvoření programu pro projektový den
(např. pracovní listy, úkoly, podklady pro
lektora) zaměřený na geologii a hornickou
Liga lesní moudrosti minulost městečka Michalovy Hory a okolí.
2017/24
Program by měl vycházet ze zážitkové
z.s.
pedagogiky. Do přípravy by měl být zapojen
geolog a členové hornických spolků z
regionu.
Vytvoření výstavy Benediktinsky řád v
Evropě, dějiny, kulturně historický aspekt
Regionální muzeum se zaměřením na České země ve
2017/25
spolupráci s odborníky ze Západočeského
kladrubska
muzea v Plzni a Diecézního muzea v Plzni
a dvě přednášky L. Krčmáře.

2017/27 Pomozme si sami

Vznik koncepce využití zaniklé obce Horní
Víska se zapojením odborníka v návaznosti
na vloni podpořené úvodní setkání s
odborníky. Do přípravy bude zapojena obec
Lestkov, neformální skupina Sosáci a
veřejnost.

Požadovaná
částka

Schválená
výše podpory

10 000 Kč

10 000 Kč

9 000 Kč

9 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

39 000 Kč

29 000 Kč

