Projektová dokumentácia
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2017
Názov projektu
Buďme spolu, buďme tím
Tematické zaradenie projektu
Deti a rodina
Anotácia (Stručný opis projektu)
Športovanie detí a rodičov za účelom trávenia spoločného času, rekreácie a nadväzovania
nových priateľstiev v komunite, je nadstavbovým programom Centra pomoci pre rodinu.
V poradni pomáhame rodinám v ťažkej životnej situácii aj ľuďom, ktorí nemajú rodinu
a preto sa v núdzi obracajú na nás. Stretávame sa s rôznymi problémami a nie vždy pomôže
poradenstvo, alebo materiálna pomoc. Správne nasmerovaná aktivita, trávenie spoločného
času s ľuďmi, športovanie a nadväzovanie nových priateľstiev pomáha znovu obnoviť
životnú rovnováhu rodín aj jednotlivcov. Telocvičňa dvakrát v týždni pravidelne pre rodiny
s deťmi bude vytvárať priestor pre športovanie najmä na jeseň a v zime.
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Možnosť pre športovanie detí a rodičov , vytváranie prostredia pre rozvoj vzťahov
v komunite.
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
V Trnave najmä v zimných mesiacoch je stále ešte málo možností na športovanie, ktoré nie
je zamerané na výkon, ale je skôr rekreačnou aktivitou rodín. Mnoho rodín, ktoré
prichádzajú s problémami, alebo sú sociálne slabšie potrebujú okrem poradenstva a pomoci
často aj trochu inú pomoc, napríklad spoznať komunitu a rozvíjať vzťahy.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Ak žijete z minimálnej mzdy prvé čo vynecháte v živote je šport, zábava a kultúra. A keďže
nie len z chleba žije človek, títo ľudia často potrebujú v živote posunúť aj k týmto aktivitám
a následne to pomáha pri riešení ich situácie. Zo skúseností vieme, že aj mnohým deťom,
ktoré k nám prichádzali do poradne popri psychologických sedeniach najviac pomohlo
zaradiť sa do neformálnej skupiny a športovať. Preto by sme chceli vytvoriť viac možností
sprostredkovať rodinám športové aktivity a využívať telocvičňu pre športovanie rodín.
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Služby v telocvični zabezpečíme formou dobrovoľníckej práce ľudí, ktorý ju budú využívať
a pravidelne sa striedať, každá skupina účastníkov športovania bude mať svojho kouča, ktorý
bude usmerňovať aktivitu, zo začiatku to bude dobrovoľník CPPR, neskôr niekto
z účastníkov.

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Prenajať telocvičňu v časoch, keď majú rodiny možnosť byť spolu. Sobota alebo nedeľa
poobede, prípadne navečer v týždni v čase, ktorý vyhovuje deťom aj rodičom.
Športové potreby,
Športovanie v čase štvrtok 17.00 – 19.00
Sobota prípadne nedeľa 16.00 – 18.00

Výstupy projektu (Popíšte na, čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Projekt bude slúžiť rodinám a klientom Centra pomoci pre rodinu, ale aj rodičom, ktorý chcú
spolu s deťmi tráviť čas športovaním, nie na výkon, ale len pre zábavu a potešenie. Projekt
bude slúžiť aj na rozvíjanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi, vzťahov v komunite a aj ako
prevencia soc. patológií u detí.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Projekt bude slúžiť rodinám a klientom Centra pomoci pre rodinu, ale aj rodičom, ktorý chcú
spolu s deťmi tráviť čas športovaním, nie na výkon, ale len pre zábavu a potešenie.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Nájom telocvične jul– november 22 týždňov x 4 hodiny tj 88hodín x 8 E/H spolu 704
Eur
Športové potreby a hygienické potreby spolu 96E
Spolu 800
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších rokoch.)
V projekte chceme pokračovať aj naďalej, veríme že skupiny rodičov sa nám budú rozrastať,
financie zabezpečíme z projektov, dobrovoľných príspevkov účastníkov, prípadne 2% daní.

