
 

 
 

Projektová dokumentácia  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017 

 
Názov projektu 

Aktívne strávený voľný čas   

 
Tematické zaradenie projektu 

Sociálne témy 

 

Anotácia (Stručný opis projektu) 

Poskytnutie priestoru pre stretávanie sa rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím. Vytvorenie 
aktivít pre deti za pomoci dobrovoľníkov, ktorí budú ako asistenti pre deti s postihnutím. 
Zapojenie zdravých súrodencov detí. Rodičia sa môžu navzájom spoznať, vymeniť si 
skúsenosti a informácie, poradiť si navzájom. Mladí ľudia s postihnutím poskytnú rodičom 
menších detí svoje skúsenosti, zručnosti a overené riešenia ich životných situácií. 

 
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou) 

Sociálne začlenenie rodín s deťmi so zdravotným postihnutím do lokálnej komunity. 

 
Problém (Opíšte prosím súčasnú situáciu.) 

Rodiny s deťmi s postihnutím majú obmedzené možnosti trávenia voľného času. Je pre ne 
a ich deti ťažké zapojiť sa do bežne dostupných aktivít, pretože potrebujú prispôsobené 
podmienky i podporu asistentov. Pri našich aktivitách ponúkneme rodičom pomoc mladých 
ľudí, ktorí sú ochotní stráviť a absolvovať s deťmi s postihnutím rôzne voľnočasové aktivity, 
ktoré vieme prispôsobiť potrebám detí.  

 
Riešenie (Opíšte prosím riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.) 

Ponúknuť rodinám s deťmi s postihnutím priestor, kde môžu prísť so svojim dieťaťom 
a zmysluplne stráviť voľný čas rôznymi aktivitami. Rodičia, deti  i dobrovoľníci sa navzájom 
spoznajú, čím sa predíde sociálnej izolácii detí i rodín. Mladí ľudia získajú reálnejší pohľad na 
potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím. Mladí ľudia s postihnutím využijú svoj 
potenciál na podporu rodín s mladšími deťmi s postihnutím. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na 
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 

Predkladateľ  - Dominik Drdul, Sloven. spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus – 
mladý muž s  postihnutím 
Občania - stať sa dobrovoľníkom pri aktivitách, pri propagácii i realizácii stretnutí.  
Dobrovoľníci  - Asistenti detí s postihnutím pri zapájaní detí do aktivít 
Participanti - Deti s postihnutím s ich rodičmi 
 



Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte prosím jednotlivé položky, činnosti a aktivity, 
prípadne postup potrebný na realizáciu projektu.)  

Projekt zrealizujeme na báze každomesačných aktivít. Každej aktivite bude predchádzať 
stretnutie dobrovoľníkov s koordinátormi podujatí, ktorí spoločne naplánujú, pripravia 
aktivity a rozdelia si úlohy.  
Jún - Tvorivé dielničky  
Júl - Šport a pohybové aktivity – jazdenie na handbikoch, vozíkoch. 
August - Tvorivé dielničky 
September - Šport a pohybové aktivity – basketbal na vozíkoch, jazdenie na hanbikoch 
Október - Tvorivé dielničky 
November – Šport a pohybové aktivity v telocvični – cvičíme pre zdravý chrbát, posilňujeme. 
December  -  Adventné dielničky a výroba drobných predmetov na adventné trhy 

 

Výstupy projektu (Popíšte prosím na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 

Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím – sociálne začlenenie a motivácia pre aktívny 
život detí s postihnutím. 
Mladí ľudia bez postihnutia- zmysluplne strávený čas, získavanie skúseností a zručností 
s prácou s deťmi s postihnutím. 
Aktívni mladí ľudia  so zdravotným postihnutím - aktívna participácia pri plánovaní i realizácii 
aktivít projektu. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) 

Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím – vytvorenie neformálnej svojpomocnej skupiny. 
Mladí ľudia bez postihnutia- zmysluplne strávený čas. 
Aktívni mladí ľudia  so zdravotným postihnutím – získavanie zručností s plánovaním a 
organizáciou, odovzdávanie svojich skúseností a zručností mladším deťom i ich rodičom. 

 
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 

Potreby na tvorivé aktivity s deťmi -  Farebné papiere, farby na sklo, na tvár, na textil,  
500 eur 
Športové pomôcky a náčinie - 1000 eur 
Prenájom priestorov na stretávanie sa v prípade nepriaznivého počasia 300 eur 
Príspevok pre koordinátora projektu a aktivít 500 eur 

 
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.) 

Našim zámerom je naďalej pokračovať v overených aktivitách aj naďalej. Predpokladáme, že 
sa pridajú noví rodičia s ich deťmi, rovnako ako aj noví dobrovoľníci, vďaka ktorým budeme 
pokračovať v aktivitách. Ak sa osvedčia športové a pohybové aktivity, radi by sme 
v budúcnosti zrealizovali Maratón na kolesách, ktorého jeden ročník máme úspešne za 
sebou. 

 


