
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 

 
Názov projektu 

Trnava bez predsudkov 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Juraj Ďuriš 

 
Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom 
občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách  Mesta Trnava) 

Občianske združenie    X Mesto Trnava  

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

Názov organizácie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus 

Adresa SNP 14, 919 04  Smolenice 

IČO 37850156 

Kontaktná osoba PhDr. Terézia Drdulová, MBA 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 
Sociálne témy 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 
Vytvorenie priestoru pre vzájomné spoznávanie sa a rúcanie vytvorených predsudkov 

o zdravotnom znevýhodnení. Vytvorenie spoločných aktivít pre širokú verejnosť a ľudí so 

zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“)  v mestskom prostredí. 

 
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť -  jednou vetou) 
Zvyšovanie povedomia o živote so zdravotným znevýhodnením a prevencii, zvyšovanie 

záujmu o pomoc ľuďom so ZZ v rôznych situáciách mestského prostredia prostredníctvom 

osobných stretnutí v centre mesta, zbližovanie sveta ľudí so ZZ a ľudí bez neho. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 
Bežná populácia sa len málokedy stretáva s deťmi a mladými ľuďmi so ZZ. Väčšinu času 

detstva a mladosti trávia akoby v oddelených svetoch a zdraví ľudia len veľmi málo vedia 

o živote ľudí so ZZ, čo napomáha tvorbe predsudkov voči nim. V bežných  materských,   

základných a stredných školách v Trnave  sa nestretávajú detí  s autizmom, mentálnym, 

sluchovým, zrakovým  či telesným postihnutím. Bežný človek býva pri stretnutí tvárou v tvár 

osobe so zdravotným znevýhodnením prekvapený. 

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



1. Vytvoriť pre verejnosť podujatia v centre mesta, prípadne v jeho blízkom okolí, kde budú 

môcť vidieť ľudí so ZZ a spoznať ich spôsob života a riešenia problémov s pohybom, 

orientáciou, trávením voľného času,  športovaním,  či bežne nedostupným životom v lokálnej 

komunite. Bežnej populácii ponúkneme možnosť vyskúšať si jazdu na vozíku, handbajku, 

orientáciu v meste so zaviazanými očami, bez použitia rúk, uší a podobne. Na aktivity 

budeme okrem širokej verejnosti pozývať aj lokálnych poslancov, politikov a známe 

osobnosti.  

2. Pripraviť, vytlačiť a vystavovať názorné letáky objasňujúce život so ZZ i rozdielne 

možnosti pre ľudí so ZZ a bez neho. Do spolupráce prizveme ďalšie lokálne pôsobiace 

organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi s rôznymi typmi ZZ (Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, Pomáhame s úsmevom, n.o., Klub vozičkárov, Centrum včasnej intervencie, 

Spoločnosť na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, OZ Hypposko, Spoločnosť na 

pomoc osobám s autizmom, OZ Na trati, Slovenský zväz sluchovo postihnutých a ďalšie.)  

3. Ponúknuť deťom a mladým ľuďom so ZZ možnosť prezentovať seba a svoj spôsob života 

a ich  schopnosti, talenty,  zručnosti na verejnosti tvorením počas workshopov a iných 

lokálnych podujatí (Dni zdravia, Trnavský rínok, Deň rodiny, Vianočné trhy a iné ) a  tým ich 

zvykať  na ich účasť na všetkých aspektoch   života  lokálnej komunity (šport, kultúra, voľný 

čas, občianska angažovanosť, náboženský život, pracovný život a iné.) 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na 
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 
Predkladateľ - dohliada a koordinuje aktivity. Prepája ľudí a zabezpečuje účasť na lokálnych 

podujatiach. Zháňa a koordinuje dobrovoľníkov. Komunikuje s ľuďmi so ZZ a ich rodinami.  

Pozýva známe osobnosti a lokálnych politikov. Stará sa o propagáciu projektu a jeho aktivít. 

Občania Mesta Trnavy a okolia -  účastníci aktivít na verejnosti, dobrovoľníci pri realizácii 

aktivít, šíritelia myšlienky o búraní predsudkov.  

Dobrovoľníci -  asistenti deťom a mládeži so ZZ pri jednotlivých aktivitách, zabezpečia 

monitorovanie aktivít fotením, dovozom a odvozom pomôcok  - zdravotných, športových 

a technických.  

Mesto Trnava - zabezpečenie možnosti participácie na podujatiach organizovaných Mestom 

Trnava.  

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne 
postup potrebný na realizáciu projektu.)  
Budeme oslovovať organizácie, ktoré sa venujú ľuďom so ZZ na ich prípadnú spoluúčasť  

na projekte. Rímsko-katolícku farnosť Trnava na spoluprácu pri zorganizovaní liturgie pre 

rodiny s deťmi so ZZ, predstaviteľov Mesta Trnavy, širokú verejnosť.  

Spoločne s oslovenými partnerskými organizáciami zabezpečíme prípravu letákov o živote  

s rôznymi druhmi ZZ a propagáciu aktivít projektu.  

V júni 2019 rozdáme letáky o kyseline listovej a príbehy rodín zo Slovenska, ktoré už 

absolvovali operáciu dieťatka so spina bifida ešte počas tehotenstva.  

V centre mesta budeme hovoriť o živote so zdravotným znevýhodnením. Ľudia si budú môcť 

vypočuť a zažiť aký zaujímavý môže byť život človeka so zdravotným znevýhodnením. Zo 

sebou si odnesú tričko s posolstvom tohto projektu.  

 

Od mesta Trnavy budeme potrebovať zapožičať:  

- 4 stánky (s kovovou konštrukciou, rozložené v blízkosti budovy Mestskej radnice, 

budú v nich prezentačné materiály jednotlivých zúčastnených organizácií, predaj 

výrobkov klientov organizácií za dobrovoľný príspevok – výťažok bude použitý na 

vlastnú činnosť jednotlivých organizácií) 

- Malé pódium (pred Mestskou radnicou) 

- 4 stoly,  

- 14 lavíc,  

- Sedacie vaky 

- Prívod elektrickej energie do stánkov (aspoň do jedného) 

- Ozvučenie: dva reproduktory, dva mikrofóny a ostatné komponenty potrebné pre 



fungovanie ozvučenia 

- Súhlas k uskutočneniu podujatia na Hlavnej ulici počas jedného dňa aj so zvýšenou 

hlučnosťou počas 2 hodín (v prípade nepriaznivého počasia možnosť presunúť 

podujatie na iný termín) 

- Propagácia projektu na webových stránkach Mesta Trnavy a vo verejnom priestore 

prostredníctvom plagátov 

 

 
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 
Projekt chce slúžiť ako prostriedok osvety o spôsobe života ľudí so ZZ, o prevencii. Chceme 

rúcať predsudky voči ZZ a ľuďom so ZZ a ukázať širokej verejnosti ako ľuďom so ZZ 

napomáhať lepšiemu životu v mestskom prostredí. 

Veríme, že osobnými stretnutiami v centre mesta dokážeme všetci prispieť k naplneniu cieľa 

tohto projektu. 

 

Jún 2019: Deň bez predsudkov voči ZZ (od 16,00 hod. do 20,00 hod.) 

      - Workshop bez predsudkov (centrum mesta od priestoru pred Mestskou radnicou po 

priestor pred Divadlom J. P.) 

- Príležitosť pre širokú verejnosť vyskúšať si jazdu na vozíku a handbajku. 

- Príležitosť pre širokú verejnosť zažiť simuláciu rôznych druhov ZZ. 

- Prezentácia talentu a tvorby detí a mladých ľudí so ZZ. 

- Výstava fotografií o živote a zážitkoch ľudí so ZZ. 

- Prezentácia organizácií, ktoré v meste pomáhajú ľuďom so ZZ. 

- Športovanie so slovenskými paraolympionikmi. 

- Večierok „na vozíkoch“ bez bariér a predsudkov  

 

Program Dňa bez predsudkov: 

1. Privítanie a aktivita na zoznámenie sa navzájom. (moderátor privíta prítomných, 

vyzve zástupcov jednotlivých organizácií, aby predstavili svoju organizáciu a jej 

činnosť, všetkým prítomným bude klásť zvedavé otázky, aby navzájom videli čo 

všetko majú spoločné) 

2. Workshop bez predsudkov (aký je život so zdravotným znevýhodnením, praktické 

ukážky zo života, možnosť vyskúšať si simuláciu rôznych ZZ, praktické ukážky 

a rady ako reagovať na človeka so ZZ na ulici v prípade, že potrebuje našu pomoc). 

3. Mini basketbal a florbal, jazda na handbajku (aj súťažne). 

4. Možnosť vyskúšať si pohyb s rôznym ZZ počas celého podujatia. 

5. Ukážka talentu a zručností detí so ZZ (spevácke vystúpenia, škola pádov z vozíka, cez 

prekážky na vozíku) 

6. Na záver večierok „na vozíkoch“ (spoločenské hry, živá hudba, malé občerstvenie) 

. 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) 
Deti a mládež so ZZ -  účasťou na aktivitách vo verejnom priestore a stretávaním sa 

s občanmi mesta im dáme príležitosť prezentovať sa a zvykať si na ich aktívnu participáciu  

ako prirodzenú súčasť života lokálnej komunity, čím sa zvýši kvalita ich života v súčasnosti 

a vytvorí sa dobrý základ pre budúcnosť.  

Dobrovoľníci - väčšinou mladí ľudia, ktorí už majú skúsenosť s ľuďmi so ZZ. Stanú sa 

šíriteľmi osvety medzi ďalšími ľuďmi bez ZZ a zlepšia sa v búraní predsudkov voči osobám 

so ZZ. 

Široká verejnosť - získajú skúsenosť  a informácie o tom,  ako pristupovať k osobám so ZZ. 

Dozvedia sa konkrétne informácie o živote osôb so ZZ, ich rodín. Zblížia sa svety väčšinovej 

populácie a ľudí so ZZ. 

 

 



Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších 
rokoch.) 
O myšlienke i konkrétnych možnostiach sociálneho začleňovania a inklúzie detí a mládeže so 

ZZ sa dozvie oveľa viac ľudí, než je tomu doteraz. Predpokladáme, že sa zmení pohľad 

niektorých ľudí na osoby so ZZ a na potrebu ich začlenenia do školského, voľnočasového, 

spoločenského a pracovného života.  Verejnosti ponúkneme spôsoby, ako môže  aktívne 

participovať na živote ľudí so ZZ i na  šírení osvety o ZZ. Konfrontujeme verejnosť 

s predsudkami, ktoré má a veríme, že prispejeme k akceptujúcejšej komunite - Trnave bez 

predsudkov.   

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

1. Výdavky na propagáciu 

Popis výdavku Suma 

Tlač čiernobielych  letákov  A6 o aktivitách projektu - 300 ks x 0,05 € 15,00 € 

Tlač čiernobielych  letákov  A6 o prevencii kyselinou listovou   

- 500 ks x 0,05 € 25,00 € 

Tlač farebných plagátov A4 o projekte  - 30 ks x 1,0 € 30,00 € 

Vytvorenie návrhu a tlač farebných letákov A3 o živote so ZZ  

- 50 ks x 2,00 €  100,00 € 

Vytvorenie návrhu a tlač farebných letákov A4 o živote so ZZ  

- 50 ks x 1,00 €  50,00 € 

Spolu za kapitolu 220,00  € 

2. Výdavky na aktivity 

Popis výdavku Suma 

Tričká - 100 ks  x 14 €             1400,00 € 

Ozvučenie 300,00 € 

Prenájom stolov, lavíc, stánkov + montáž 100,00 € 

Spolu za kapitolu 1800,00  € 

Spolu za celý rozpočet                  2020,00 € 
Celkové náklady na realizáciu projektu 

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 2020,00 € 

  
 


