Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019
Názov projektu
Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie?
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Miroslava Hlinčíková

Realizátor projektu
Nezisková organizácia
X
Mesto Trnava
Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie
Bronco n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia
Adresa
Františkánska 7, 917 01 Trnava
IČO 45735549
45735549
Kontaktná osoba
Miroslava Hlinčíková
Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Sociálne témy
Anotácia
Vedeli ste, že až 74% mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi
rodičmi (je to najvyšší podiel v Európskej únii). Projekt „Potrebuje Trnava dostupné nájomné
bývanie?” má snahu otvoriť túto tému aj v našom meste prostredníctvom série verejných
diskusií a vzdelávacích stretnutí.
Na Slovensku je vlastné bývanie pre mnohých finančne nedostupné. Komerčné nájomné
bývanie tvorí iba 3% všetkých bytov a je pomerne drahé. Slovenské domácnosti minú 50 –
56% svojich príjmov práve na bývanie a ceny bývania stále stúpajú.
Napriek štatistikám a stále sa zvyšujúcej cene bývania, ktoré dokazujú, že s tým má problém
veľké percento obyvateľstva, chýbajú mestské nájomné byty.
Radi by sme iniciovali prípadnú zmenu v tejto oblasti v Trnave. Okrem verejných diskusií
o formách nájomného bývania, riešení krízy bývania, chceme organizovať i vzdelávacie
semináre pre všetkých lokálnych zástupcov – či už z Mesta Trnavy, alebo neziskových
organizácií, či poskytovateľov sociálnych služieb.
V projekte nadväzujeme na predchádzajúce skúsenosti – v roku 2018 sme organizovali
workshop a verejnú diskusiu o ukončovaní bezdomovectva a na jar 2019 zase o spôsoboch
naštartovania nájomného bývania v Trnave.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je rozšíriť znalosti obyvateľov Trnavy o možnostiach vybudovania
dostupného nájomného bývania v meste a naštartovať diskusiu a záujem o túto tému medzi
obyvateľmi a obyvateľkami.
Problém
Finančnú nedostupnosť vlastného bývania vníma až 45,4% mladých ľudí ako hlavný dôvod
odkladania založenia rodiny (podľa prieskumu z roku 2015). Aj z toho dôvodu až 74%
mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi rodičmi (je to najvyšší
podiel v Európskej únii). S dostupným bývaním majú problém i starší ľudia a ľudia
v rozličných zraniteľných životných situáciách (napríklad matky samoživiteľky, ľudia vo
finančnej núdzi). Riešením by bolo práve vybudovanie dostupného nájomného bývania,
a ktoré by bolo vybudované tak, aby cielene reagovalo na potreby obyvateľov mesta

Riešenie
Príkladom krajiny, ktorá má vybudované dostupné nájomné bývanie je napríklad Rakúsko,
kde až 43,4% obyvateľstva býva v nájomnom bývaní. Nemusia sa teda zaťažovať hypotékou
alebo inými úvermi či zadĺžením – najmä v mladosti, keď si hľadajú uplatnenie, resp.
zakladajú rodiny. Regulované nájomné bývanie súčasne tlačí nepriamo dole aj ceny
komerčného nájomného/vlastníckeho bývania.
Náš projekt by vytvoril platformu pre diskusiu obyvateľov mesta, rozličných odborníkov na
bytovú problematiku ale i vzdelávanie všetkých aktérov v tejto oblasti (neziskové
organizácie, zástupcovia a zástupkyne mesta, poskytovatelia sociálnych služieb a iní).
Diskusia by pomohla otvoriť otázku dôležitosti nájomného bývania a jeho budovania i našim
mestom. Súčasne by projekt pomohol poukázať na problémy, ktorým obyvatelia v meste
čelia v súvislosti s bývaním.

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu
Ako nezisková organizácia budeme dobrovoľnícky organizovať verejné diskusie aj
vzdelávacie workshopy pre všetkých zapojených aktérov.
Našim cieľom je do Trnavy pozvať hostí z miest, ktoré môžu byť pre Trnavu inšpiratívne v
oblasti nájomného bývania, aby ho tak naše mesto mohlo nastaviť čo najadresnejšie.
O diskusii o nájomnom bývaní budeme informovať aj v lokálnych médiách, aby sa téma
dostala medzi ľudí.
Čo je potrebné na realizáciu projektu
Cieľom je zorganizovať viacero stretnutí, ktoré bude spájať téma dostupného nájomného
bývania:
- 5 – 6 vzdelávacích workshopov
- 4 verejné diskusie
- 5 textov o nájomnom bývaní v lokálnych médiách
- 2 verejné výstavy spojené s dostupným nájomným bývaním
Výstupy projektu
Radi by sme iniciovali zmenu v oblasti nájomného bývania v Trnave. Projekt bude slúžiť pre
obyvateľov mesta. Prostredníctvom verejných diskusií bude informovať o formách
nájomného bývania, riešení krízy bývania. Zároveň sa bude zameriavať na odborníkov,
aktérov v tejto oblasti v našom meste. Pripravíme vzdelávacie semináre so skúsenými
zástupcami z iných miest, kde sa nájomnému bývaniu darí. Semináre budú určené pre
všetkých lokálnych zástupcov – či už z Mesta Trnavy, alebo neziskových organizácií, či

poskytovateľov sociálnych služieb.
Výstupom bude súčasne i zvýšenie povedomia o téme bývania a jeho kríze v súčasnej dobe –
to dosiahneme pomocou diskusií, výstav ale i článkov v lokálnych novinách.

Cieľová skupina
Projekt bude slúžiť obyvateľom mesta ale aj odborníkom z oblasti sociálnej práce, či
poskytovateľom sociálnych služieb. Zvýšením povedomia a informovanosti o téme
nájomného bývania zviditeľníme krízové situácie, ktorým obyvatelia Trnavy čelia v spojení s
bývaním a vytvoríme dopyt po tomto type bývania.
Pokračovanie projektu
Veríme, že projekt naštartuje diskusiu o bývaní a rozhýbe ako obyvateľov tak i zástupcov
mesta k aktivitám smerujúcim k vybudovaniu nájomného bývania.
Keďže sa ako nezisková organizácia téme venujeme, po skončení projektu budeme
pokračovať ako v diskusiách, tak i v aktivizme – a teda upozorňovaní na krízu bývania.
Rozpočet
Honoráre
Popis účtovného dokladu / výdavku
Odmena pre koordinátora
Odmena pre lektorov workshopov
Zabezpečenie 2 výstav (dovoz fotografií/diel, ich umiestnenie, honorár pre 2 autorov)
2500,00
Spolu za kapitolu

Suma
300,00 €
1600,00 €
600,00 €

Kancelárske potreby
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

Flipchart

70,00 €
Spolu za kapitolu

70,00

SPOLU ZA CELÝ ROZPOČET
Celkové náklady na realizáciu projektu

2570,00 €

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

5500,00 €

V prípade, že s vyplnením projektového formuláru potrebujete pomôcť,
obráťte sa na koordinátorku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
Mgr. Lenku Vančovú – participacia@trnava.sk., 033 32 36 324, 0905 377 623.

