Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018
Názov projektu
Škola života v komunitnom priestore

Predkladateľ
Meno a priezvisko

Paulína Radimáková

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

x

Mesto Trnava

organizácia
Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie

Centrum Koburgovo, n.o.

Adresa

Ul. Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, Trnava

IČO

45741034

Kontaktná osoba

Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Sociálne témy

Anotácia (Stručný opis projektu)
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na prácu s deťmi z Coburgovej ulice v Trnave, ktoré sú
ohrozené sociálnym vylúčením – vytvoriť komunitný priestor, v ktorom budeme môcť
v priebehu roka 2018 na pravidelnej báze realizovať aktivity s deťmi, rozvíjať ich schopnosti,
talent a sociálne kompetencie. Za aktívnej participácie rodičov sa budeme starať o tento
priestor, čím prispejeme k skvalitneniu kultúrneho života detí. Našou snahou je vytvoriť

komunitný priestor a realizovať aktivity, ktoré by mali viesť k stmeleniu miestnej komunity
a vo výraznej miere prispieť k vzniku zdravých medziľudských vzťahov a skrášleniu okolia.
Vďaka priestoru, kde deti budú môcť vykonávať uspokojujúcu prácu, budú silnejšie vnímať
zmysel a potrebu spoločenstva a upevňovať si vzťah k prostrediu, v ktorom žijú. Celkovým
cieľom je vytvorenie podmienok a facilitácia spoločného rastu komunity.

Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou)
Cieľom projektu je rozvoj zdravého potenciálu detí vďaka skvalitneniu životného prostredia
deti na Coburgovej ulici a vďaka realizácii voľnočasových aktivít zameraných na zmysluplné
vyplnenie voľného času v ich prirodzenom prostredí.

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)
Životná situácia na Coburgovej ulici sa v posledných rokoch výrazne zlepšila. V súčasnosti tu
realizujeme aktivity pre 200 ľudí, z toho veľká časť sú školopovinné deti, ktoré navštevujú
neďalekú Základnú školu Maxima Gorkého a Spojenú Základnú školu na Beethovenovej
ulici. Deti bývajúce na Coburgovej ulici, ktorým sa pracovníci a dobrovoľníci aktívne 15 rokov
venujú, ale stále nemajú vo svojom najbližšom okolí bezpečný priestor, kde by sa mohli hrať
a rozvíjať a kde by sa im mohli odborní pracovníci a dobrovoľníci venovať. Vo voľnom čase sa
mnohí bezcieľne potulujú po ulici pri ceste a hrajú sa pred vchodom bez dozoru. Zároveň
jedným z najväčších problémov v lokalite je skutočnosť, že sú tu sústredené rôzne skupiny
obyvateľov, ktoré nepredstavujú jednoliate spoločenstvo a tieto skupiny sa navzájom od seba
dištancujú a sú v nepriateľskom vzťahu. Našou činnosťou sa snažíme vytvárať most medzi
rôznymi skupinami ľudí, ktorí tu žijú a zapájať ich do života ulice. Rodičia si uvedomujú, že
život v tomto nízkopodnetnom prostredí sa odzrkadľuje aj na neúspechoch v školách
a následne na ich živote v dospelosti. Podľa nich situácia detí by sa mohla zlepšiť vytvorením
priestoru na aktivity priamo v lokalite.

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)
Uvedomujeme si, že na zlepšenie kvality života detí nestačí vytvoriť dobré materiálne
podmienky, ale je nevyhnutná aj každodenná výchovnovzdelávacia práca s deťmi a rodičmi
v ich prirodzenom prostredí. Životné prostredie detí na Coburgovej ulici sa zlepší vytvorením
priestoru na aktivity priamo v lokalite vedľa detského ihriska za bytovkami na Coburgovej 56
– 62. Na realizáciu projektu si podáme žiadosť o prenájom mestského priestoru, kde je
v súčasnosti prázdna nevyužívaná plocha. V tomto priestore budú pracovníci a dobrovoľníci
organizácie realizovať rôzne aktivizujúce činnosti, s ktorými majú dlhoročné skúsenosti.

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.)
Úlohou organizačného tímu bude zabezpečiť a vytvoriť komunitný priestor a organizovať
pravidelné aktivity pred deti a rodičov.
Súčasťou zlepšenia životného prostredia detí je aktívna spolupráca aj s rodičmi. Budeme sa
snažiť zaangažovať ich do projektového zámeru, aby aj oni starali o lokalitu, v ktorej vyrastajú
ich deti. Budú zapojení do brigády, ktorá bude zameraná na údržbu čistoty pri ihrisku
a budeme spolupracovať s aktívnymi obyvateľmi ulice a dozorcom areálu na zabezpečovaní
hliadky a údržby komunitného priestoru.
Do realizácie projektu sa budú môcť zapojiť aj ďalší obyvatelia mesta Trnava, dobrovoľníci,
praktikanti z vysokých škôl a zamestnanci iných organizácií. ktorí budú participovať pri
realizácii aktivít pre deti a rodičov.

Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne
postup potrebný na realizáciu projektu.)
Etapy projektu:
Január-Stretnutie projektového tímu a aktívnych občanov – rozdelenie úloh
Január- Príprava a dizajn priestoru
Január- Marec - Prenájom priestoru, zabezpečenie úradných záležitostí (Stavebný úrad...)
Január - Marec-Nákup jednotlivých položiek projektu
Február – Apríl -Úprava komunitného priestoru (oplotenie priestoru, navezenie zeminy
a zatrávnenie plochy, umiestnenie novej maringotky, ktorá bude slúžiť ako zázemie, kde si
budú môcť deti oddýchnuť a skryť sa pred nepriaznivým počasím a ako sklad na odloženie
pomôcok na aktivity s deťmi, umiestnenie WC...)
Máj- Október -Realizácia voľnočasových aktivít s obyvateľmi ulice (krúžková činnosť s deťmi,
futbalový turnaj s mládežou, brigády s rodičmi, ...)
November -Koncoročné stretnutie projektového tímu a aktívnych občanov – zhodnotenie
projektu a plánovanie činnosti na ďalší rok

Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.)
Prínos projektu bude v tom, že deti ohrozené sociálnym vylúčením budú mať priestor na
zmysluplné trávenie voľného času, budú môcť rozvíjať svoje talenty, zníži sa výskyt
sociálnopatologických javov v lokalite, vytvorí sa priestor na realizáciu aktivít organizovaných
organizáciou Centrum Koburgovo, n.o. a zníži sa koncentrácia detí pri ceste na Coburgovej

ulici, čo prispeje k väčšej dopravnej bezpečnosti. Deti vďaka účasti na aktivitách
v komunitnom priestore, ktoré budú zamerané napr. na rozvoj empatie, vzájomnej
komunikácie, vyjadrovanie svojho názoru, rešpektovanie názorov iných, utvrdzovanie
vedomostí a zručností získaných v škole, nadobudnú sociálne zručnosti potrebné na ich
zdravý vývoj. Aktivity budú zamerané aj na prevenciu pred vznikom sociálnopatologických
javov a na podporu zdravej identity detí. V komunitnom priestore budeme realizovať
nízkoprahový program (postavený na dodržiavaní nízkoprahových princípov, stanovených
pravidiel pre pracovníkov, dobrovoľníkov a pre deti, atď). Jeden krát do mesiaca
uskutočníme stretnutia s rodičmi, ktorých deti budú využívať aktivity v komunitnom
priestore. S rodičmi budeme hľadať riešenie zlepšenia ich životnej situácie a pomáhať pri
výchove detí. Na stretnutiach budeme rodičov motivovať v tom, aby aktívnejšie preberali
zodpovednosť za výchovu svojich detí, za vytváranie vhodných podmienok na trávenie
voľného času deti, budeme im pomáhať pri riešení sociálnych problémov, pri orientovaní sa
v sociálnom a vzdelávacom systéme a pri zabezpečovaní potrieb nevyhnutných v školských
zariadeniach. Budeme podporovať rodičov pri presadzovaní práv a plnení povinností
súvisiacich so vzdelávaním detí a riešiť problémové oblasti s deťmi. Súčasťou stretnutí bude
aj brigáda zameraná na údržbu čistoty na ihrisku a spolupráca s aktívnymi obyvateľmi ulice
na zabezpečovaní hliadky komunitného priestoru.

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
Cieľovou skupinou sú deti v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením,
ktoré bývajú na Coburgovej ulici. Rodinné prostredie viacerých detí je veľmi chudobné a
sociálne, ekonomicky i spoločensky obmedzené. Vzhľadom na nízkopodnetnosť prostredia, v
ktorom vyrastajú tieto deti, potrebujú rozvíjať osobnú tvorivosť a sebahodnotu, rozvíjať
nové kontakty, spoznávať pozitívne vzory v bezpečnom prostredí ulice a potrebujú pomoc
pri ich inklúzií do spoločnosti. Rodičia tvoria sekundárnu cieľovú skupinu projektu. Súčasťou
zlepšenia životného prostredia detí a ich prípravy na vstup do života je aktívna spolupráca aj
s rodičmi. Budeme sa snažiť zaangažovať ich do projektového zámeru, aby aj oni starali o
lokalitu, v ktorej vyrastajú ich deti a budeme ich podporovať v ich v záujme o výchovu
svojich detí.

Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších
rokoch.)
Na situáciu detí, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením sa snažíme pozerať komplexne a

aktívne na nich pôsobiť aj v ich domácom prostredí a v prostredí, v ktorom sa najčastejšie
pohybujú. K tomu nám môže pomôcť aj vytvorený priestor na aktivity vedľa ihriska. Zároveň
budeme pomáhať rodinám odstraňovať ďalšie bariéry, ktoré sťažujú prístup do majoritnej
spoločnosti. Aby sa to mohlo uskutočniť, je dôležité okrem získania ďalších zdrojov a ďalších
spolupracovníkov hľadať aj širšiu podporu predstaviteľov inštitúcií a zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb. Aj preto sa budeme snažiť mať zastúpenie v rôznych poradných
výboroch na meste a kraji a zviditeľňovať pozitívne výsledky našej práce aj prostredníctvom
médií. Budeme vyhľadávať ďalšie možnosti na podávanie projektov a sponzorskú podporu.
Budeme sa snažiť o dlhodobé pôsobenie na zdravý rozvoj detí a hľadať podporu Mesta
Trnava a Trnavského samosprávneho kraja a ďalších partnerov. Aby sme udržali naše
aktivity, budeme intenzívne pracovať s dobrovoľníkmi a hľadať zdroje na prácu odborných
pracovníkov. Budeme sa snažiť rozvíjať dobré vzťahy so samosprávou a verejnou správou, so
základnými školami, s materskými školami a strednými školami v Trnave. Budeme
pokračovať v budovaní podpornej siete pre klientov zloženej z pomáhajúcich organizácií.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)
Vecné náklady
Popis účtovného dokladu / výdavku
Materiál na aktivity s deťmi (papiere, farbičky, športové a iné vzdelávacie pomôcky)
Nová maringotka
Oplotenie a brána (rozmer komunitného priestoru cca 34 x 12 m)
Zariadenie v komunitnom priestore(skriňa, stoličky, lavička, stôl...)
Pracovné náradie (rýl, hrable...)
Materiál na úpravu pozemku (hlina, osivo trávy...)
WC (latrína a chemické WC...)
3460 €
Spolu za kapitolu
Mzdové náklady
Popis účtovného dokladu / výdavku
Honorár lektora aktivít(Celková cena práce - 100 Eur mesačne x 6 mesiacov)
Honorár dozorcu areálu(Celková cena práce - 80 Eur mesačne x 9 mesiacov)
1320 €
Spolu za kapitolu

Spolu za celý rozpočet

4780 €

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

6780 €

Suma
300€
1500€
900€
500€
50€
50€
160€

Suma
600 €
720 €

