Projektová dokumentácia
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017
Názov projektu
Spájame sily – sídliskový festival na Linčianskej
Tematické zaradenie projektu
Kultúra - festival
Anotácia (Stručný opis projektu)
Sídliskový festival „Spájame sily“ na Linčianskej, organizovaný dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami
z neziskovej
organizácie
Centrum
Koburgovo s partnerskými
organizáciami, sa uskutoční na jeseň roku 2017 (september) a bude otvoreným podujatím
pre všetkých obyvateľov a obyvateľky (nielen) Linčianskej. Festival na námestí pri
obchodnom stredisku ponúkne pre deti, mládež i dospelých rozmanitý program – divadielko,
koncerty trnavských kapiel, tvorivé dielne ale i futbalový turnaj. Novou pridanou hodnotou
tohtoročného festivalu bude i „graffity škola“ – škola maľovania na stenu s lektormi, ktorí sa
spoločne s deťmi a mladými ľuďmi pokúsia skrášliť jednu zo zanedbaných stien na sídlisku.
Festival tak umožné obyvateľom a obyvateľom sídliska stretnúť sa na spoločnej akcii,
porozprávať sa a zabaviť, ale i aktívne zapojiť do programu.
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Cieľom projektu festivalu „Spájame sily“ je podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo
verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Víziou organizátorov je spojiť sily organizácií, ich
klientov a dobrovoľníkov, pracovníkov samosprávy a tiež aktívnych obyvateľov pri realizácii
spoločnej aktivity. Podujatím chceme zdôrazniť význam spolupráce aktérov a vytvárať most
medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Festival sme uskutočnili už v rokoch 2016 a 2015
a stretol sa s úspechom, preto by sme radi pokračovali v jeho organizácii, zlepšovali ho
a zapojili do jeho plánovania i viac obyvateľov a obyvateliek Linčianskej prostredníctvom
otvorenej výzvy na participáciu. Počas festivalu tak pripravíme rôznorodý program, ktorý
osloví ako deti, mladých ľudí, tak i dospelých a starších obyvateľov.
Cieľom projektu je podporiť:
1. vzájomnú interakciu medzi obyvateľmi
2. vzťah ľudí k miestu ich bydliska
3. participáciu a aktívne zapojenie sa obyvateľov v procese prípravy podujatia
4. oživenie verejného priestoru sídliska
5. zviditeľnenie Linčianskej ako príjemného a zeleného sídliska v meste Trnava
6. posilnenie spolupráce organizácií venujúcich sa komunitnému a kultúrnemu
rozvoju v meste Trnava

Problém (Opíšte prosím súčasnú situáciu.)
Aj keď sa v Trnave stále viac akcií koná vo verejnom priestore, väčšina z nich je situovaných
do centra mesta. Sídlisko Linčianska je na okraji mesta a jeho obyvatelia sa často cítia
prehliadaní. Napriek tomu, že sa na tomto sídlisku za poslené roky toho veľa zmenilo:
obnovenie viacerých plôch verejného priestoru, vybudovanie cyklochodníku... obyvatelia sa
často cítia nútení veľakrát obhajovať a vysvetlovať obyvateľom z iných mestských častí, že
Linčianska poskytuje kvalitný priestor na život.
V súčasnosti sa aj v rámci sídliska dejú viaceré aktivity v školách a centrách, radi by sme však
vytvorili tradíciu kultúrneho podujatia, ktoré je otvorené pre všetkých vo verejnom
priestore.
Riešenie (Opíšte prosím riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Keďže verejný priestor na Linčianskej prešiel obnovou, radi by sme zviditeľnili toto pekné
sídlisko a podporili trávenie voľného času v ňom práve podujatím – pouličným festivalom
Spájame sily. Festival inšpiruje obyvateľov k participácii, zdieľaniu spoločného priestoru,
interakcii a tak prehĺbi i vzťah k ich bezprostrednému okoliu, v ktorom žijú. Súčasne
zorganizujeme podujatie, kde nájdu to „svoje“ rôzne vekové skupiny. Podujatie by sme radi
opakovali každoročne a urobili z neho tradíciu.
Keďže podujatie bude organizované aj v spolupráci s Mestom Trnava, radi by sme prehĺbili aj
komunikáciu obyvateľov s mestom (napríklad prostredníctvom info stánku mesta). Našou
snahou je tiež vyhľadávať aktívnych ľudí a podnecovať ich k hľadaniu spôsobov zlepšovania
prostredia a riešenia problémov a podnetov, ktoré sa týkajú obyvateľov sídliska.
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Sídliskový festival pripravíme ako n.o. Centrum Koburgovo na dobrovoľníckom základe
v spolupráci s ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v Trnave (Bronco n.o., Krízové stredisko,
Združenie STORM, Centrum pomoci pre rodinu, Trnavská arcidiecézna charita, Centrum
Mak, Záujmové združenie Rodina, Trnavská univerzita a ďalší). Pri príprave podujatia
prizveme do spolupráce i členov výboru pre miestnu časť.
Dobrovoľnícky zastrešíme organizáciu a plánovanie podujatia, jeho prípravu, výzvu pre
ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, komunikáciu s účinkujúcimi, propagáciu podujatia
a jeho samotnú realizáciu.
Keďže podujatie bude úsilím viacerých zapojených organizácií, už počas leta 2017
zorganizujeme spoločný okrúhly stôl, aby sme diskutovali, ako bude presne podujatie
vyzerať a mohli do plánovania čo najviac zapojiť samotných obyvateľov a obyvateľky
Linčianskej. Tým sa tiež podporí vzájomné sieťovanie, participácia obyvateľov a zapojenie
širšej skupiny aktérov. Počas okrúhlych stolov zozbierame podnety, súčasne by sme radi
zverejnili cez sociálne siete výzvu na zapojenie sa - následne pripravíme program podujatia,
oslovíme účinkujúcich, navrhneme plagát.
Súčasťou podujatia – okrem samotného kultúrneho programu: divadielok pre deti,
hudobných vystúpení, tvorivých dielní, futbalového turnaja, budú aj informačné stánky
neziskových organizácií, ktoré pôsobia v meste. Zaistíme tak prístup k informáciám
o rozličných službách obyvateľom a obyvateľkám, ale i o prípadných dobrovoľníckych
ponukách v meste. Na podujatí bude prístupné taktiež občerstvenie a prípadne i malý blší
trh (vzhľadom na záujem a zapojenie obyvateľov).
Propagáciu festivalu zabezpečíme prostredníctvom výlepu plagátov (mestské plochy + výlep
na sídlisku), sociálnych sietí a lokálnych médií (noviny, mestská televízia, informačné
centrum).

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte prosím jednotlivé položky, činnosti a aktivity,
prípadne postup potrebný na realizáciu projektu.)
1. PRÍPRAVA A PLÁNOVANIE FESTIVALU (jún – júl 2017)
- Organizovanie stretnutia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí budú zapojení do
prípravy podujatia
2. VÝZVA PRE VEREJNOSŤ K ZAPOJENIU (júl – august 2017)
- Publikovanie výzvy na zapojenie sa obyvateľov a obyvateliek pri príprave a organizácii
festivalu (prostredníctvom sociálnych a lokálnych médií)
3. SFINALIZOVANIE PROGRAMU PODUJATIA (august 2017)
- Oslovenie účinkujúcich + príprava finálneho programu podujatia
- Nákup potrebného vybavenia na tvorivé dielne (farby, farbičky, papiere...)
- Oslovenie lektorov ku graffity škole – nákup potrebných farieb, štetcov, sprejov
4. PROPAGÁCIA PODUJATIA (august – september 2017)
- Propagácia prostredníctvom sociálnych sietí (FB udalosť, komunikovanie jednotlivých
súčastí programu)
- Vydanie tlačových správ pre lokálne médiá a ich uverejnenie
- Výlep plagátov
5. REALIZÁCIA PODUJATIA
- Realizácia samotného podujatia: koncerty, divadielko, futbalový turnaj, graffity škola
Výstupy projektu (Popíšte prosím na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Sídliskový festival „Spájame sily“ bude slúžiť obyvateľom a obyvateľkám sídliska Linčianska
na príjemne strávený deň na svojom sídlisku. Okrem samotnej účasti na festivale obyvateľov
a obyvateľky vyzveme i aktívnej participácii – zapojeniu sa do prípravy podujatia a programu.
Sídliskový festival súčasne prispeje ku skrášleniu verejného priestoru, kedy lektori spolu
s deťmi a mladými ľuďmi skrášlia jednu zo zanedbaných stien na sídlisku svojimi maľbami
a graffitami. Aktivitami budeme inšpirovať ďalšie organizácie a aktívnych občanov mesta ako
pracovať s rôznymi cieľovými skupinami v meste a široká verejnosť bude oboznámená so
širokou škálou poskytovaných služieb v Trnave.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia sídliska Linčianska, pričom sa aktivitami počas
festivalu budeme snažiť osloviť všetky vekové skupiny, zahŕňajúc deti, rodičov, mladých ľudí,
starších obyvateľov.
Sekundárnou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci, dobrovoľníčky a zástupcovia rôznych
organizácií, ktorí počas festivalu budú pripravovať rozličné sprievodné akcie– tvorivé dielne,
maľovanie na stenu, infostánky, hudobné koncerty, vystúpenia detí zo školy
i nízkoprahových centier a iné aktivity.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
HONORÁRE PRE ÚČINKUJÚCICH (1 180,00 EUR)
- 3 x kapela honorár: 3 x 200,00 EUR
- 1 x honorár pre divadielko: 200,00 EUR
- hudobné zvučenie kapiel: 180,00 EUR
- honoráre pre lektorov na graffity školu: 200,00 EUR
MATERIÁL NA TVORIVÉ DIELNE + GRAFFITY ŠKOLU (470,00 EUR)
- farbičky, papiere, nožnice: 70,00 EUR
- farby, spreje a štetce na „grafiity školu“: 400,00 EUR

PROPAGÁCIA FESTIVALU (170,00 EUR)
- Grafika plagátu a brožúry: 50,00 EUR
- Tlač plagátov: 80,00 EUR
- Tlač brožúry s informácii o zapojených subjektoch: 40 EUR
SPOLU: 1 820,00 EUR

Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)
Sídliskový festival sme už organizovali v rokoch 2015 a 2016, pričom by sme radi z neho
vytvorili každoročne sa opakujúce podujatie, ktoré bude známe svojim obyvateľom na
Linčianskej. Verejný priestor na sídlisku Linčianska poskytuje pomerne širokú možnosť aktivít
(kultúrnych, športových), o ktoré budeme môcť festival postupne rozšíriť aj v spolupráci
s ďalšími aktérmi a aktérkami, či už z radov obyvateľov, ale aj organizácií a inštitúcií sídliacich
na sídlisku. Veríme, že sa nám postupne podarí vytvoriť linčiansku festivalovú tradíciu.
Taktiež budeme pokračovať v pravidelnom organizovaní stretnutí aktívnych občanov
a predstaviteľov rôznych organizácií, s ktorými budeme rozvíjať spoluprácu zameranú na
komunitný a kultúrny rozvoj mesta.

