Reakcie na nasledujúce dva maily:
Priatelia,
s veľkou radosťou vám oznamujem, že som po hroooozne únavnom a nesmierne
dlhom hľadaní, našla vhodné priestory pre vytvorenie rodinného centra, ktorého
obsahom bude materské centrum otvorené širokej verejnosti a súkromná lesná
materská škola s prvkami montessori a žážitkovej pedagogiky. Neoddeliteľným
prvkom projektu je samozrejme zdravá, lepšie povedalé prirodzená výživa pre naše
telo i dušu. Ako ináč - súčasťou centra bude i mini farma (s koňmi, psami, kozičkou,
sliepočkami a zajačikmi a možno i inými zvieratkami), ktorá bude neoddeliteľnou
súčasťou pre vykonávanie animoterapie a hippoterapie.. Ak všetko pôjde hladko,
centrum otvorím budúci rok na jar 2015 v bývalej horárni v Modre. V prípade, že by
ste vedeli pomôcť s prácami na prerábke budovy, či chceli finančne, či inak podporiť
dobrý zámer a najmä skvelú vec pre našu budúcu generáciu - pre naše deti, prosím
kontaktujte ma na môj mail, či telefonicky. Dakujem pekne za podporu a prajem
krásny slnečný deň
-S úctou Petra Nenčevová
tel.: 0918 189 575
petra@lono.sk
www.lono.sk
Zdravím vás priatelia.
Posielam vám informácie týkajúce sa našej milej horárne v Modre, ale nielen jej.
Nakoľko som nevedela spracovať v skratke všetko, čo som vám chcela povedať,
napísala som celý príbeh. Verím, že si nájdete čas a že mi pošlete spätnú väzbu,
pretože tento krát ju skutočne potrebujem, kvôli dostatočnej podpore pred
obhajobou projektu pred mestským zastupiteľstvom.
čo sa týka projektu, je uvedený na konci príbehu v pdf súbore. Samozrejme v
prípade, že sa rozhodnete darovať na projekt či už finančný alebo materiálny
sponzorský dar, alebo pomôcť fyzicky v rámci vašej firmy, viem vám prisľúbiť
voľnú reklamnú plochu na plote pozemku kde bude projekt zrealizovaný, či
poskytnúť nejaké naše služby v rámci Lona pre vašu rodinu v nejakej zľave, či
zadarmo v závislosti od vzájomnej dohody. Ak by ste chceli pomôcť, ale nemáte ako,
skúste prosím poslať tento mail niekomu, kto by možno mohol a vedel pomôcť... :)
Na nasledujúcom linku nájdete príbeh aj s projektom Lono: http://lono.sk/prbehako-autoterapia
Už teraz sa teším na vaše spätné väzby, i ked by nemali byť pozitívne. Každá jedna
odpoved ma opäť niekam posunie.
Ďakujem ešte raz a prajem krásne upršané aprílové dni
-S úctou Petra Nenčevová
tel.: 0918 189 575
petra@lono.sk
www.lono.sk

Dobrý deň petra, našla som si vašu webovú stránku lono.sk ... tu som našla aj info,
že plánujete, či realizujete lesnú škôlku ... moje meno je renata černáková a
prevádzkujem prvú lesnú škôlku na slovensku (v sep. už začíname 4.rok) ... veľmi
dobre spolupracujem s asociácou lesních mš v ČR http://lesnims.cz/lesni-ms-v-cr ,
na stránke je aj kontakt na mňa ... snažím sa vypracovať nejaký "zoznam" lesných
mš na slovensku a min. dať si o sebe vzájomne vedieť ... plánujeme aj stretnutie
týchto škôlok/klubov, kde by sme sa porozprávali, vymenili skúsenosti a trošku sa
vzájomne "podržali" ... ak máte záujem takýmto spôsobom sa kontaktovať, napíšte
mi ... budem tomu rada ... ďakujem a prajem pekný deň! ...

petraaaa, držím palce ... skvelé teším sa s vami ... ak budete mať záujem o pomoc
pri realizovaní lmš, budem nápomocná ... plnánujeme tento rok aj stretnutie
priateľov, zakladateľov a sympatizantov lesných mš ... pošlite na seba kontakt,
oslovíme s ponukou aj vás (ak teda máte záujem) ... komunikem s asociácou lensích
mš v ČRhttp://lesnims.cz/node/16 , mám dobré správy pre slovenské lmš ... toto je
fb stránka, kt. som pred rokom vytvorila a tu dávam rôzne tipy, rady a info pre
"nás" všetkých ;)https://www.facebook.com/pages/Detsk%C3%A9-lesn%C3%A9%C5%A1k%C3%B4lkykluby/271070569672228 ... držím palce, fakt paraaadá! ...
ďakujem za info ... ozaj petra, poznáme sa aj osobne??? ;)) ... pekný čas so srdca
prajem!
(OZ Detský lesný klub Domček/http://www.domcek-lesnicek.sk/)
.
vytvorila som pre priateľov lesných "škôlok" aj fb stránku, kde nájdete kopu
užitočných info :)
tu: https://www.facebook.com/pages/Detsk%C3%A9-lesn%C3%A9%C5%A1k%C3%B4lkykluby/271070569672228
(Renata Černáková)
Dobry den, pani Petra, blahozelam vam! mne sa velmi zapacila vasa myslienka a
mam rada i tu lokalitu, kde sa vam podarilo vybavit priestor :-), Zatial vam mozem
prislubit nejaky finacny prispevok. Aka ciastka vas potesi? Na prerabku sa vam
neviem isto slubit, ale ak budete pisat, ze toto a toto idete prave robit a ja sa budem
citit, ze to viem, ozvem sa vam. Mam odkladat nejake hracky alebo ine veci pre
rodinne centrum? Dakujem,
(Ing. Jana Mihalovičová
Manažér pre internú komunikáciu)

Ahoj Petra. Gratulujem a drzim palce! Terezku by som ti urcite do ruk zverila! :-) (a
to by som len tak hocikomu nezverila)
(Lucia Trefná)

Fantazia Petka!!!! To sa velmi tesime a hlasime sa do skolky. Ja viem, ze peniazky
pomozu a tak mi prosim ta posli cislo uctu, vynecham par kaviciek a prispejem :))
(Lubica Bors)

:) neuveriteľné. Krásne, už sa teším.
(Michal Nenčev)

Milá Petra, síce sa nepoznáme, nedá mi nereagovať. Úžasné, prajem veľmi veľa
úspechov s realizáciou vašich predstáv!! Hneď by sme sa pridali, ale sme trošku
ďalej usídlení, na Myjave kopaniciach, a niečo podobné tkvie aj v mojej zatiaľ len
hlave. Nech sa deje len to najlepšie pre Vás!
(Dusana Kisonova)
Dobry den Peťka, dakujem Vam za krasnu spravu. To je uzasne a moc Vam drzim
palce, aby Vam vsetko vyslo podla Vasich predstav. Pozdravujem Vas
(Renata Krausova)
Perfektné! Gratulujem! :) určite prídeme niekedy pozrieť z ČR

(Zuzana Petrášová)

Dobry vecer, som architekt, ak potrebujete pracu architekta ozvite sa. Ak idete
prerabat budovu, je dobre mat architekta.
Predpokladam ze idete z domu na obrazkoch robit montesori skolu. Mojou pracou
je prebrat si sklientom co chce. Aku ma predstavu o byvani, ci danej stavbe na co
ma sluzit. Po sedeni s klientom pripravim navrh, vykresy, a dalej sa volne debatuje
o tom ci to klientovi vyhovuje alebo treba nieco doplnit. Zaujala ste ma, kedze som
mala diplomovu pracu Terapeuticke centrum sv.lujzy, kde som sa venovala
terapiam
pre
deti.
preto
som
sa
Vam
ozvala.
Tu
je
link: http://thankyouanna.blogspot.sk/2013/12/diplomova-praca.html
(Marketa Medas)
Dobry den, Petra, ja Vas rada podporim financne, prosim poslite cislo uctu. Drzim
palce pri budovani! Ja som z Devina, ale velmi sa mi pacia Vase aktivity, aj ked som
vo Vasom centre este nikdy nebola. Mam polrocnu dcerku a projekt rodinneho
centra znie uzasne, budem urcite pravidelny navstevnik. Drzim Vam palce! S
pozdravom,
(Eva Michalkova)
Ahoj Peti!
Gratulujem k vysnivanenu centru! Vyzera to velmi dobre, clovek tam asi naberie
dost energie, vsak? :-)))
Rozpravala som sa o tom s manzelom (Pavol Slany) a napadla nam taka myslienka,
ci by sa nechcela zucastnit MDD v Pezinku, ktory kazdorocne organizuju
"normalny" a dobrovolny hasici v PK. Palino je sucastou organizacneho timu, takze
by to nemal byt problem.
Byva to po 1.6. zvycajne okolo polovice juna. Su tam rozne "komercne atrakcie",
nafukovacky, a tak. Ale byvaju tam aj ukazky napr. lietadielok a podobne. Je to
velmi oblubena akcia a kazdym rokom byva viac a viac deticiek (vsetko okrem
obcerstvenia je zadarmo).

Co sa tyka teba, vedela by som si predstavit, ze by si tam mala tiez nejake to
"stanoviste", kde by boli montesori hracky, Zaroven by si rodicom neznalym
montesori (ako sme my) mohla o tom nieco porozpravat, porozdavat nejake tie
letaciky a mozno by si mohla urobit aj taku tvoju minizbierku na prerabku
horarne...
Viem, ze ide o komercnu akciu, ale toto by mohla byt sanca, ako zviditelnit tvoj
zamer, viziu a ciel a tiez by si mozno nasla sikovnych pomocnikov alebo rovno aj
zaujemcov o miesto v skolke :-). A Pezinok je nedaleko Modry, takze urcite budu
zaujemcovia o centrum hlavne z PK...
Ak by sa ti tato myslienka pacila (kludne porozmyslaj, nemusis odpovedat hned),
tak nam len daj vediet, dame nejake stretko a mozeme si prebrat detaily.
Pekny den!

(Erika Slaná)

Ahoj Petra, ja mozem pomoct s ekonomickymi vecami. :) pekny den
(Petronela Uskorbova)
Peti gratulujem.Miesto na skolku ale hlavne prostredie je uzasne.

(Monika Borsova)

Dobry den, volam sa Barbara Klucarova a spolu s Marcelou Kvetkovu sa snazime o
sirenie montessori metodiky v ramci Modry a okolia. Nase aktivity su cisto
neformalne, laicke z pohladu rodica. Minuly piatok sme mali v Modre diskusiu s
rodicmi ohladom pedagogiky MM a v ramci diskusie niekto spominal, ze sa planuje
zalozit lesna skolka v Modre. Napadlo nas Vas skontaktovat, ci by ste nemali
zaujem sa stretnut, porozpravat, kedze sa snazime o podobne aktivity, myslim, ze
by bolo fajn sa spojit:) Ak by bol zaujem z Vasej strany, kludne sa nam ozvite na
email, pripadne nizsie uvedene tel cislo. Budeme sa tesit.
Prajem prijemny den,
(Barbara Klucarova
0917519331
FB: Montessori komunita Modra
https://www.facebook.com/pages/Montessori-komunita-Modra/696972120355834)
Dobrý
deň,
Petra,
rada
vám
poskytnem
moje
služby
v
oblasti
práva. belovicova.silvia@gmail.com, číslo je 0948 24 11 24. Pekný deň prajem.
(Silvia Belovičová)

Prajem pekný deň,

rada by som Vašu organizáciu, v mene Projektu život pozvala na
2014. Môžete svojou účasťou priniesť ostatným nové informácie a zážitky, lebo si
myslíme, že Vaša organizácia robí veľmi dobré a zmysluplné aktivity.

Chceli by sme návštevníkom ponúknúť rozhovory a workshopy, na ktorých by sa
dozvedeli o Vašom združení a o nových témach, ktoré ich zaujimajú.
Preto Vám chcem ponúknúť priestor nielen pre infostánok, ale aj pre verejnú
prezentáciu/diskusiu, poprípade workshop.
Ak by ste mali o takúto možnosť záujem, spätne ma kontaktujte a doladíme detaily.
Všetky základné informácie o festivale v odkaze:
http://www.projektzivot.sk/drienok2014/

(Barbora Petrgálová
, organizátorka Drienok 2014 - Združenia a organizácie
PROJEKT-ŽIVOT.sk)
Ahoj Peta, prepac ze az teraz pisem, ale neprecitala som si Tvoj projekt hned ako si
ho poslala a myslela som si, ze uz na reakciu je aj tak neskoro....ale, musim Ti
odpisat. Uzasne! :-) Tvoja idea je nadherna, skutocne to na mna urobilo dobry
dojem :-) .
V projekte mas snad vsetko: co s tym chces, za kolko, koho potrebujes, propagaciu,
celkova bilancia.... Len kazdeho manazera zaujima pri prezentovani napadu, ci ist
do toho, ujme sa to - bude to "zivotaschopne" ako jeden ujo s MU povedal :-) ....tzn.
urobit prieskum, kto o to bude mat zaujem, a bude zaujem? Doslova: ano, maju
zaujem 20 ( napr.) mamiciek davat deticky do tejto ekoskolky. Na vytvorenie
nabytku mi poskytne sluzby tato firma, alebo deratizaciu mi vykona tato
firma...atd. Jednoducho, konkretne opisat, kto bude navstevovat, kto bude
pomahat a s cim, a kolko budes mat vstupny kapital, a to od sponzorov, odo Teba,
dary, a z toho neskor uver. Popripade, kto vypracuje projekt na ziskanie financii z
eurofondov, aby to malo korene.
Samozrejme, povedat info, ktore mozes poskytnut :-) . Neviem, ci som Ti tymto
pomohla, ale drzim Ti palce, je to krasna myslienka...............tak sa snaz, aby sa
zrealizovala :-))))))))
(Maja Martinčeková)
Óóóóóóó, klobúk dolu, Peťulienka milá, máš môj srdečný obdiv a podporu! Pri
čítaní Tvojho mejlu mi behalo veľa preveľa otázok, doporučení, myšlienok...
hlavou, no na konci mi zostala iba jedna: Metóda RUŠ! Všetko, čo sa Ti v živote deje
(úplne všetko - či je to okolo zdravia, súkromia, práce, "náhodných okolností"...,) Ti
vždy zrkadlí Tvoje vlastné podvedomé programy... Viac na: www.karelnejedly.cz
Len čo Ti to vyjde, môžeme skúsiť vymyslieť aj nejakú spoluprácu v prirodzene
zdravom stravovaní pre detičky, ak budeš chcieť. Rada Teba a Tvoj projekt
podporím!!!
S ľahkosťou, radosťou a hravosťou aby si si sny, túžby a želania plnila čarujem..
;) Objímam Ťa!
(Ľubica Balážová)

Ahoj Peti,
uz skor som chcela reagovat na tvoj mail, ale bola som chora - nejako sa neviem
vyskriabat z choroby, ale uz som snad na dobrej ceste.
V prvom rade chcem velmi ocenit myslienku, ktoru chces zhmotnit, myslim, ze to
jedneho dna bude naozaj krasne :)
precitala som si aj projekt a trochu sa v tom zorientovala.
kedze mam skusenosti s pisanim projektov, tak ma napadlo niekolko otazok, nad
ktorymi by mozno bolo fajn porozmyslat. Mozno ti niektore otazky pridu zbytocne
alebo odveci,ale urcite ich neber, prosim, osobne. Neviem, do akej miery to uz mas
poriesene, s kym tieto veci prediskutovavas, takze mozno uz ani nie su relevantne.
Ale mne tak nejako vyplynuli z citania tvojho projektu.
- teraz ide vlastne o to, aby ti zastupitelstvo v Modre dalo do prenajmu horaren?
- tie naklady na stavebne upravy a dalsie chces teda vlastne tahat z vlastnych
zdrojov, resp. ziskat financie cez projekty? alebo planujes aj nejaky financny podiel
zo strany mesta?
- nemas obavu z toho, ze ked su uz teraz odmietavi, ale v pripade, ze budu suhlasit a
centrum tam vybudujes, ze ti jedneho dna nepredlzia najom?
Eurofondy: kedze Modra sa nachadza v bratislavskom kraji, ktory je znamy tym, ze
nemoze plne cerpat eurofondy, si si ista, ze na tento projekt by si ziadat mohla?
- ak by si ziadat mohla, vystava otazka, ci je teda uplne iste, ze mozes byt
ziadatelom (co sa tyka stavebnych uprav)? kedze tam budes len v prenajme.
Nehrozi riziko, ze ziadatelom bude musiet byt majitel?
(ja sama mam s eurofondami len minimalne skusenosti. V praci sme sa im snazili
maximalne vyhnut vzhladom na neunosnu administrativu, ktoru vyzaduju. Ak by si
sa do nich zapojila, odporucala by som ti najst si cloveka, ktory ta v nich plne
zorientuje a bude ti napomocny pri reportovani.
takisto treba zobrat do uvahy aj casove hladisko: cely proces schvalovania projektu
a nasledneho pridelenia financii, moze byt pomerne zdlhavy, tych 6 mesiacov je
take minimum, takze treba si podla toho prisposobit aj rozvrh prac).
Co sa tyka samotneho obsahu obsahu projektu (jeho formalnych stranok), tak ma
tam napadlo niekolko poznamok (ktore ti mozno oslabuju projekt v ociach
schvalovatelov):
- celu SVOT analyzu by som tam urcite nedavala, nakolko upriamuje pozornost na
nedostatky (pokial donor vyslovene nepozaduje tuto analyzu). Pozitivne/ silne
stranky ano, slabe nie. Ale samozrejme, moze to byt vec nazoru.
- chybaju garanti jednotlivych programov, konkretne mena ludi, ktori budu vsetky
tieto cinnosti vykonavat
- velke polozky budu zaberat dobrovolnici, t.j. velmi nestabilna a premenna zlozka
(to je trochu neatraktivne pre donorov a schvalovatelov. Na druhej strane je to
atraktivne z toho hladiska, ze nebude treba ziadat financie na personalne pokrytie.
Na odmeny a podobne donori vzdy prispievaju ovela mensou ciastkou ako
napriklad na materialy a samotne zabezpecenie aktivit).
v tejto suvislosti ma napadla este otazka: ako planujete financovat rezijne vydavky
na chod centra? - samozrejme okrem prijmov zo vstupneho, skolneho a pod. (lebo
ak z nejakych fondov/ dotacii, tak tam je velke riziko, ze z fondov ci projektov to
bude pokryte len slabo - je to podobne ako pri tych personalnych vydavkoch.
Neviem presne, ako je to pri eurofondoch, ale je obvykle, ak donor prispeje na
personalne vydavky maximalne 50 % a na rezijno-administrativne vydavky
pokryje nejakymi 10 percentami. )

- je to dost ambiciozne z hladiska obsahoveho programu (vela cinnosti) ako aj z
hladiska stavebnych uprav (za dva roky)
(- je naozaj realne vykonavat stavebne upravy a zaroven aktivity centra sucasne?
nebudete mat problem s hygienikmi?)
- to, co uvadzas je z dlhodobej perspektivy - t.j jedneho dna tak bude, ale treba
naznacit kroky, ktore ta k tomuto dlhodobemu cielu dovedu. T.j. rozplanovat a
popisat kratkodobe a dlhodobe ciele a ocakavane vysledky. To bude vzbudzovat
dojem, ze vies, o com hovoris (jednoducho povedane), ze to mas premyslene a je to
postavene na nejakych zakladoch.
- mozno by stalo za uvahu ubrat z niektorych cinnosti a ujasnit si, co je
prednostnejsie z kratkodobeho hladiska (skolka? centrum? ktore aktivity?) a
nasledne naplanovat dalsie kroky a aktivity.
Peti, prepac, ak som ta zavalila nejako nadmerne mnozstvom otazok. Ja si
nenarokujem na spravnost vsetkeho, co pisem. Mozno mas nejakeho konzultanta, s
ktorym tieto veci preberas. Pisem to len preto, ze mam uz nejake skusenosti s
pisanim projektov, a na niektore veci sa uz pozeram mozno kritickejsim okom.
Drzim ti velmi palce, a ak mas nejake otazky, kludne sa pytaj. Pokial budem vediet
a moct, rada pomozem.
(Jana Nenčevová)
Peti je to veľmi krásne napísané a ešte lepšie myslené. Akoby si mi hovorila z duše.
Na našom waldorfskom vzdelávaní je 90% lesných škôlok takže presne viem o čom
hovoríš. Bola by si nadšená ak by si sa zúčastňovala. Nič viac si neprajem ako aby
ti tento celý projekt vyšiel. Ja už to vlastne beriem ako hotovú vec, je to skvelá
príležitosť pre naše deti kludne aj ďalšie generácie a ich deti. Toto je práve to čo
bude fungovať a čomu verím a čo potrebujeme. Budem rada ak sa rozhodneš
spolupracovať somnou, ak bude môcť byť Olívia súčasťou tvojej školky a
samozrejme ak bude čokoľvek treba pomôcť rukami ešte pri budovaní rada
pomôžem. Tiež si myslím že dokážem vybaviť najnižšiu možnú sumu za
sadrokartóny a plávajúce podlahy lebo nato sa špecializuje môj otec a jeho firma.
Nieje to moje tak nemôžem povedať že darujem ale keď budeme vedieť čo kde ako
presne tak viem určite veľa vybaviť čo sa tohto týka bez zárobku pre nás. Z celého
srdca držím palce najviac ako sa dá a verím že to vyjde a budeme sa už o chvíľu
spolu tešiť.
Krásne slnečné dni
(Mirka&Olívia Váhovská)
ahoj PEti, link mi dako nejde otvorit. Nech sa dari. :)

(Michaela Jasencová)

Veľmi ti drzim palce k schvaleniu projektu. Je v nom obsiahnute vsetko co v
dnesnom svete chyba. Vsetko za cim sa ludia nahllia, ale nedari sa im to dosiahnut
ani nahradit materialnymi vecami. Vela stastia!
(Lenka Nenčevová)

Všade kam sa pohnem, ľudia nadávajú aké sú detí zlé, neposlušné, nevychované,
necitlivé... Keď sa však nájde niekto, kto je ochotný namiesto ustavičného reptania
a nadávania ponúknuť pomocnú ruku a čosi s bezútešnou realitou spraviť, narazí

na odpor. Aj ja patrím k tým, ktorí veria, že tento príbeh nebude slúžiť ako ukážka
skostnateného myslenia na miestach, kde by mal konečne zavládnuť zdravý rozum.
(Janka Trnovcová)

Súhlasím. Rád priložím ruku k dielu, pokiaľ to bude možné.
(Stano Trnovec)

