Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov projektu
Klienti Charity upratujú Trnavu
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Mária Vlkovičová

Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom
občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách Mesta Trnava)
Občianske združenie/nezisková
Mesto Trnava
organizácia
Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie
Trnavská arcidiecézna charita
Adresa
Hlavná 43,
91701 Trnava
IČO
35602619
Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Rôzne
Anotácia (Stručný opis projektu)
Jedným z cieľov Trnavskej arcidiecéznej Charity je podporovať dlhodobo nezamestnaných
a ľudí bez domova na ich ceste späť do spoločnosti a rôznymi aktivitami ich viesť
k svojpomoci. Zároveň vedieme klientov k tomu, aby prispievali k verejnému poriadku
v svojom okolí a nie naopak. Preto chceme spojiť dobré s užitočným. Radi by sme s našimi
klientmi prispeli k čistejším parkom a verejným priestranstvám v meste Trnava.
Náš projekt má pomáhať sociálne núdznym občanom, dlhodobo nezamestnaným klientom
Charity pri znovu-začlenení sa do spoločnosti. Budú sa učiť pracovným návykom,
pravidelnosti, zodpovednosti. Chceme dosiahnuť aby túto prácu brali ako skutočnú prácu,
preto ich chceme motivovať menšou finančnou odmenou, s ktorou ich budú naši sociálni
pracovníci učiť narábať.
Časť prostriedkov – polovica, im bude vyplácaná v hotovosti a ďalšia časť sa im bude
odkladať na vopred dohodnutý účel (občiansky preukaz, okuliare, lieky, nájomné.)
Cieľ projekt (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Reintegrácia klientov a čistejšie verejné priestranstvá
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V Meste Trnava chýba reintegračný program pre ľudí v zlej sociálnej situácii : dlhodobo
nezamestnaní, bez pracovných návykov, bez osobných dokladov. Nedostatok pracovníkov,
ktorí sa starajú o čistotu verejných priestorov.
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Trnavská arcidiecézna charita mobilizuje a motivuje klientov k práci na verejných
priestranstvách – čistenie autobusových zastávok. Súčasnú aktivitu by bolo možné rozšíriť aj
o čistenie parkov v Trnave v pravidelných intervaloch 2x týždenne. Vybraní klienti budú
finančne ohodnotení za vykonanú prácu, budú na nich kladené bežné pracovné požiadavky
ako dochvíľnosť, pravidelnosť a zodpovedné plnenie zadaných úloh. Činnosť bude vnímaná
ako učenie sa pracovným návykom. Dlhodobý cieľ je, aby si klienti našli trvalé zamestnanie.
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Predkladateľ – Trnavská arcidiecézna charita určí z radov svojich zamestnancov koordinátora
tohto projektu, ktorý bude vyberať klientov a bude ich usmerňovať pri práci, bude viesť
administratívu a aktívne pracovať na motivácii klientov a ich ďalšom zaradení sa do
spoločnosti. Klienti budú mať aj workshopy o finančnej gramotnosti a iné, podľa
individuálnej potreby klientov. S vybranými klientmi sa bude aktívne a pravidelne pracovať
aj na ďalších úrovniach (špecializované poradenstvo, skupinové stretnutia)
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Vypracovať podrobné pravidlá práce klientov, akým spôsobom sa budú klienti vyberať, ako
sa im bude vyplácať mzda, urobiť presný rozpis upratovania v parku (počas zimy sa môže
odhŕňať sneh, ak bude v parku poriadok, klienti sa s pracovníkom charity presunú na iné
časti mesta. Nákup materiálu pre prácu klientov. Vypracovanie časového harmonogramu
práce, realizácie workshopov, poradenstiev a skupinových stretnutí.
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Projekt bude slúžiť občanom a návštevníkom mesta Trnava – čistejším parkom za Okresným
súdom a klientom Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorí si budú môcť obnoviť, alebo
nadobudnúť pracovné návyky.
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Klienti Trnavskej arcidiecéznej charity. Z projektu bude mať úžitok široká verejnosť.
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Projekt plánujeme zachovať aj do budúcnosti, rozšíriť ho, nájsť spolupracujúce firmy
a ponúkať ho viacerým klientom.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Názov kapitoly v rozpočte Finančná odmena pre klientov
Popis účtovného dokladu / výdavku
Finančná odmena pre klientov za odpracované hodiny ( 2,50€/hodina, 600hodín)
6 klientov – každý klient 100 hodín,
Spolu za kapitolu

1500,00 €

Suma
1500,00 €

Názov kapitoly v rozpočte Materiál na prácu
Popis účtovného dokladu / výdavku
Metly – 20ks(10€/ks)
Lopata – 5ks (7€/ks)
Hrable kovové – 5ks(8€/ks)
Násada na metlu – 5ks (3,50/ks)
Klince 1kg
Sáčky do koša pevné 50 balení (2,50€/ balenie po 20ks)
Vedro kovové 10ks (9€/ks)
Pracovné rukavice tenšie 30ks (0,70€/ks)
Pracovné rukavice pevné 10ks (5,00€/ks)
Fúrik 1ks
Záhradné nožnice 2ks(35,00€/ks)
Spolu za kapitolu

Spolu za celý rozpočet

Suma
200,00 €
35,00 €
40,00 €
17,50 €
5,00€
125,00€
90,00€
21,00€
50,00€
120,00€
70,00€
773,50€

2273,50 €

Celkové náklady na realizáciu projektu
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

2800,00 €

