
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Ekošatník 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mgr. Kristína Kőnigová 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

 Mesto Trnava  

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

Názov organizácie Centrum pomoci pre rodinu 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Štefánikova 46, Trnava 

IČO 42160588 

Kontaktná osoba Mgr. Kristína Kőnigová 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Sociálne témy 

 
Anotácia  

Centrum pomoci pre rodinu na základe pozitívnych skúseností s Ekošatníkom chce rozšíriť 
túto službu rodinám o celoročný ekošatník pre deti aj dospelých. Občania budú mať 
možnosť  darovať oblečenie po deťoch aj dospelých a zároveň si môžu vziať oblečenie pre 
svoje rodiny. Ekošatník bude obohatený o sprievodné aktivity, tvorivé dielne a Ekofest. 

 
Cieľ projektu  

Umožniť obyvateľom mesta darovať použité oblečenie , pomôcť iným rodinám znížiť náklady 
rodinného rozpočtu a zároveň šetriť životné prostredie. 

 
Problém  

Rodiny v Trnave majú možnosť navštíviť ekošatník pre deti, niekoľko krát v roku navštíviť 
zónu bez peňazí, misijný bazár, prípadne blšáky, ktoré organizujú rôzne MVO. Na základe 
dobrej praxe by sme chceli rozšíriť Ekošatník aby fungoval počas celého roka aj pre 
dospelých. Navyše je projekt aj ekologického charakteru a chce povzbudiť rodiny, aby sa viac 
venovali separovaniu a rozmýšľali ako šetriť životné prostredie aj vlastný rozpočet. 

 



 
Riešenie  

Centrum pomoci pre rodinu je v Trnave už 10. rok a mnohé rodiny nás už poznajú a často 
nás navštevujú. Momentálne máme k dispozícii Ekošatník pre deti, kde majú rodiny možnosť 
oblečenie darovať, aj si z darovaného oblečenia vybrať podľa vlastného vkusu.  Ekošatník 
chceme na základe dopytu rozšíriť na celé rodiny, teda aj o ošatenie pre dospelých. Navyše 
by sme ekošatník obohatili o sprievodné podujatia, tvorivé dielne a Ekofest, ktoré pritiahnu 
pozornosť verejnosti a upozornia na ekologický rozmer tejto aktivity. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Priestor ekošatníka priamo v Centre pomoci pre rodinu 
Dobrovoľníci 
Propagácia počas našich iných verejných aktivít pre rodiny, Karneval, Deň rodiny. 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

- priestor ekošatníka priamo v Centre pomoci pre rodinu 
- pracovník ekošatníka – zamestnanec, ktorý bude zodpovedný a bude k dispozícii 
v ekošatníku a rovnako bude organiozovať sprievodné aktivity triediť šatstvo a preberať 
darované oblečenie od darcov 
- propagácia ekošatníka, aby rodiny o ňom vedeli 

 
Výstupy projektu  

Stály priestor, kde bude možnosť darovať detské aj dospelé oblečenie a rovnako si aj nájsť 
použité oblečenie pre celé rodiny z Trnavy.  
Sprievodné výchovno - vzdelávacie podujatia a výstavy s ekologickou tematikou 

 
Cieľová skupina  

Rodiny z  Trnavy 

 
Pokračovanie projektu  

Veríme, že projekt bude úspešný a bude môcť naďalej pokračovať v priestoroch CPPR 

 
Rozpočet  

Propagácia 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Propagačné materiály 100,00 € 

Spolu za kapitolu 100,00   

  

Odmena  pracovníka ekošatníka 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

pracovník ekošatníka  (20 hodín týždenne, 12 mesiacov) 3700,00 € 

Spolu za kapitolu 3700,00   

 

Prenájom  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Prenájom priestoru        90 Eur /mes 1080,00 € 

 0,00 € 

                                                                                    Spolu za kapitolu                             1080,00 €   

Spolu za celý rozpočet 4880,00 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 0,00 € 

 


