Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019
Názov zadania
Seniori online
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Denné centrá v zastúpení Ing. Jozef Kramár, Ing. Stanislav Čechovič

Realizátor projektu
Občianske združenie/nezisková
organizácia/iné
Názov organizácie
Právna forma
Adresa
IČO
Kontaktná osoba

X

Mesto Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti
Príspevková organizácia
V. Clementisa 51, Trnava

Tematické zaradenie zadania podľa komunity
Rôzne
Anotácia
Zefektívniť komunikáciu prostredníctvom elektronického vybavenia na vybavovanie agendy
a komunikácie s okolitým svetom, napríklad aj medzi DC s SSS.
Cieľ zadania
Elektronickú komunikáciu medzi DC a SSS, vrátane doškoľovania seniorov v 8 DC - Mesta
Trnavy

Problém
DC fungujú na dobrovoľnom bezodplatnom princípe. Pričom na svoju činnosť nevyhnutne
potrebujú určité technické vybavenie: počítač, tlačiareň, internet, audiovizuálnu techniku na
samotnú činnosť vykonávanú v dennom centre. Tú momentálne zabezpečujú na svojich
zariadeniach doma.
Všetky dokumenty (objednávky, prezenčné listiny z akcií, evidenciu členov, písomné správy
zo zasadaní samosprávy DC a výročných členských schôdzí, vyhodnotenia, ...) sa vyhotovujú
v papierovej forme a doručujú sa väčšinou osobne na SSS alebo vnútornou poštou.

Riešenie
Vybaviť DC počítačom s prístupom na internet, tlačiarňou. Na zasielanie dokumentov v el.
forme vytvoriť portál/konzolu, kde by bola aj evidencia členskej základne aby za zabránilo
dvojitému členstvu a online aktualizácii. Na portáli by mohli byť aj informácie o pláne aktivít
jednotlivých DC s cieľom vzájomného využitia programov-aktivít.

Čo je potrebné na realizáciu zadania
Zabezpečiť nákup a inštaláciu vyššie vyššie uvedených technických zariadení.
Výstupy zadania
Zadanie bude slúžiť pre DC a SSS.
Cieľová skupina
Zadanie je určené pre Samosprávy DC a SSS.
Pokračovanie zadania
Správu a údržbu technických zariadení bude zabezpečovať SSS a bude ich majetkom. V
ďalšom roku , na zasielanie dokumentov v el. forme vytvoriť portál/konzolu, kde by bola aj
evidencia členskej základne a online aktualizácia. na portáli by mohli byť aj informácie o
pláne aktivít jednotlivých DC s cieľom vzájomného využitia programov - aktivít
Rozpočet
Názov kapitoly v rozpočte (materiál) – pre 8 DC
Popis účtovného dokladu / výdavku
Osobný počítač (notbook) – pre 6 DC - 300x6=1.800,00 €
Tlačiareň (multifunkčná laserová)- pre 6 DC – 150x6=900,00 €

Suma
1800,00 €
900,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dataprojektor - pre 8 DC –250x8=2.000 €
Spolu za kapitolu –pre 8 DC

---------------2.000,00 €

4.700,00 €

Názov kapitoly v rozpočte (internet a pripojenie) – pre 7 DC
Popis účtovného dokladu / výdavku
Internet – inštalácia – pripojenie, nastavenie, router – pre 7 DC – 42x7= 294,00 €

Suma

294,00 €

Spolu za kapitolu pre 7 DC

Spolu za celý rozpočet
Celkové náklady na realizáciu zadania Spolu za celý rozpočet
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

294,00 €

4.994,00 €

