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Fond malých projektů, projekt č. 03/0122 

„Uměním poznáváme své sousedy“ 

 

Partneři:  Město Velké Pavlovice, ČR a Mesto Senica, SR 

Realizátoři projektu:  Městská knihovna Velké Pavlovice a Záhorské 

osvetové stredisko Senica 

Doba konání:  leden 2011 – prosinec 2011 

Účastníci projektu: 10 amatérských fotografů z Vel. Pavlovic a okolí 

 10 amatérských fotografů ze Senice a okolí 

 5 amatérských video-kameramanů z Vel. Pavlovic 

a okolí 

 5 amatérských video-kameramanů ze Senice a okolí 

 

Aktivity účastníků: 

1. Propagace projektu v tisku a na webových stránkách, získání účastníků 

projektu v obou partnerských městech. 

2. Konání seznamovacích schůzek pro zájemce o účast v projektu ve Velkých 

Pavlovicích a v Senici. 

3. Konání společného jednodenního setkání všech účastníků v Senici. 

4. Konání dvoudenního workshopu ve Velkých Pavlovicích, práce s lektory. 

5. Od dubna 2011 do října 2011 budovat databázi fotografií a video-nahrávek 

z oblasti Velkopavlovicka a Senicka, zveřejnění prací na webových stránkách 

dle projektu. 

6. Vlastní činnost  fotografů a video-kameramanů, budování databázi pro výstupy 

projektu. 

7. Konání dvoudenního workshopu v Senici, práce s lektory. 
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8. Konání společné jednodenní schůzky ve Velkých Pavlovicích, příprava 

reprezentačních materiálů projektu. 

9. Organizace vernisáží výstavy fotografií ve Velkých Pavlovicích (4.11.2011) a 

v Senici (9.12.2011), konání výstavy. 

 

Rozpočet projektu – účastníci: 

1. Občerstvení a doprava na všech jednodenních akcích:  

 seznamovací schůzka v Senici (únor)  

 jednodenní schůzka k výběru a úpravě fotek ve Velkých Pavlovicích 

(říjen)  

 vernisáž výstavy ve Velkých Pavlovicích (1. týden v listopadu) 

 vernisáž výstavy v Senici (1. týden v prosinci) 

 

2. Doprava, strava a ubytování na dvoudenních akcích: 

 společný dvoudenní workshop ve Velkých Pavlovicích (březen/duben) – 

doprava, ubytování, strava 

 společný dvoudenní workshop v Senici (září/říjen) – doprava, 

ubytování, strava 

 

3. Technické prostředky 

 nákup videokamery 

 nákup dataprojektoru 

 přenosné promítací plátno 

 SW na úpravu videa 

 pronájem IT učebny 

 

Výstupy projektu: 

a) Od dubna 2011 budou fotografie a video-sekvence pořízené na akcích 

projektu zveřejněny na webových stránkách města Velké Pavlovice, města 

Senica a Záhorského osvetového strediska v Senici. 

b) Portfolio pohlednic + bulletin 

 30 pohlednic 

 brožurka s představením všech účastníků projektu (bude s každým 

konzultováno) a se stručným popisem projektu v rámci publicity 

projektu 
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c) Kalendář na rok 2012 

 není specifikováno, jaký kalendář to bude, dohodneme na společném 

setkání zda měsíční či týdenní, popř. dvoutýdenní 

 

d) Výstava fotografií – listopad Velké Pavlovice, prosinec Senica 

 podle zkušeností se do výstavní síně města vejde ideálně kolem 70 

fotek formátu A3, tedy 2 fotky pro každého fotografa 

 

e) Na výstavě fotografií bude zřízena video-projekce pro prezentaci nahrávek 

 předpokládáme, že se bude jednat o kratší dokumentární či propagační 

šoty, ne o delší film 

 

Realizace projektu leden až březen 2011: 

 partneři a realizátoři projektu se sešli při jeho zahájení ve Velkých 

Pavlovicích 11.1.2011 k upřesnění a rozdělení úkolů a aktivit projektu 
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 zájemci o projekt z Velkých Pavlovic se sešli na prezentaci projektu 

25.1.2011, vznikl seznam účastníků projektu z Velkopavlovicka 

 

 stejně tak zorganizovala koordinátorka projektu setkání a výběr 

účastníků v Senici 

 byla zajištěna personální agenda týkající se zaměstnanců projektu 

 byli zajištěni lektoři pro jednotlivé odborné vzdělávání 

 byla zajištěna publicita projektu ve Zpravodaji města V. P. vydaného 

v únoru 2011 

 bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na dopravu účastníků 

z Velkých Pavlovic do Senice 

 uskutečnilo se společné setkání účastníků v Senici 18.2.2011 
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 v březnu byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace mezi 

poskytovatelem, Region Bílé Karpaty, a příjemcem, Město Velké 

Pavlovice 

 uskutečnilo se pracovní setkání manažerky a koordinátorky projektu na 

ZOS v Senici 22.3.2011 k řešení administrativních úkolů projektu  

 bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na dodávku 

technického vybavení, které je uvedeno v projektu 

 

Realizace projektu duben 2011: 

 bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na zajištění ubytování 

pro účastníky projektu při dvoudenním workshopu 

 bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na zajištění dopravy 

pro účastníky projektu ze Senice do Velkých Pavlovic na dvoudenní 

workshop 

 bylo zakoupeno a dodáno technické vybavení dané projektem 

 uskutečnilo se pracovní setkání účastníků projektu, kteří se věnují 

video-nahrávkám dne 22.4.2011 ve Velkých Pavlovicích za přítomnosti 

lektora, aby byl dohodnut program workshopu 
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 uskutečnilo se pracovní setkání manažerky a koordinátorky projektu 

28.4.2011 na ZOS v Senici k organizační přípravě dvoudenního 

workshopu 
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 byli kontaktováni všichni účastníci projektu, elektronicky rozeslány 

pozvánky na workshop a shromážděny fotografie pro prezentaci práce 

v projektu za duben 2011 

 byla doplněna prezentace projektu na webových stránkách měst Velké 

Pavlovice a Senica a Záhorského osvětového strediska Senica o 

aktivity za duben 2011. 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Dana Růžičková, 

 manažerka projektu 

 

 

 

 


