Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019
Názov projektu
Ľad pre všetkých
Predkladateľ
Meno a priezvisko

RNDr. Ivan Matušek

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

X

Mesto Trnava

Misia v Športe
Občianske združenie
Oravné 8
42154341
RNDr. Ivan Matušek

Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Inklúzia a voľnočasové aktivity zamerané
na kultúrne a pohybové aktivity
Anotácia
Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné športovanie - korčuľovanie detí
postihnuté s Downovým syndrómom a ich rodiny. Projekt má obrovský význam v oblasti
sociálnej inklúzie a budovania povedomia, že aj deti so zdravotným postihnutím môžu žiť
plnohodnotný život. Športom chceme navyše prispieť k upevneniu ich zdravia.
Cieľ projektu
Integrácia detí so zdravotným postihnutím do normálneho života pomocou športu.
Problém
Deti so zdravotným postihnutím sú našou spoločnosťou prijímané často s predsudkami a čo
je ešte negatívnejšie, aj profesionálni pracovníci v športe – tréneri sú navyknutí pracovať
výlučne so zdravými deťmi. V krajinách EU je však štandardne možné, že tieto deti majú
pravidelné športové tréningy a podujatia. V roku 2019 bol realizovaný pilotný tréning na
zimnom štadióne pre deti s postihnutím za pomoci kvalifikovaných trénerov. Na tento účel
sme prizvali trénerov až z Nórska v rámci projektu ERASMUS + Ice Rink For All. Akcia sa

stretla s vysoko pozitívnym ohlasom detí, rodičov, ale aj trénerov, ktorí stratili dešpekt
z tejto práce a sú pripravení v nej pokračovať samostatne.

Riešenie
Predložený projekt má za cieľ pokračovať v pilotnej aktivite z minulého roka, uskutočniť
tréningové jednotky pre tieto deti a ich rodiny a to v spolupráci s Centrum včasnej
intervencie a HK Gladiators Trnava. Chceme podporiť sociálnu inklúziu, poskytnúť týmto
rodinám aktívny oddych, športové vyžitie, deťom možnosť naučiť sa korčuľovať... To, čo je
pre iné rodiny bežné, no tieto rodiny to štandardne nezažívajú. Zároveň tak Trnava bude
jediným mestom v SR, ktorá bude mať pripravených trénerov so skúsenosťami pre takúto
aktivitu.
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu
Misia v Športe o.z. poskytne organizačné zabezpečenie celého podujatia, trénerov pre deti
a taktiež promóterske aktivity na propagáciu podujatia. Poskytne tiež dobrovoľníkov na
výpomoc počas realizácie tréningov.
Centrum včasnej intervencie o.z. – zabezpečuje priamy kontakt na rodiny zdravotne
znevýhodnených detí, bude zabezpečovať ich účasť na tréningoch, bude sa spolupodieľať na
propagácii projektu.
HK Gladiators a.s. – poskytne trénerov na doplnenie potrebného stavu. Počas tréningov sa
zapoja aj členovia hokejových tímov školského veku, aby sa posilnila inklúzia podujatia
a zároveň, je to veľká skúsenosť pre zdravé deti zo športového klubu.
Čo je potrebné na realizáciu projektu
Potrebujeme zabezpečiť ľadovú plochu na zimnom štadióne v Trnave.
Zabezpečiť zakúpenie, alebo prenájom, 15 párov korčulí a 15 hokejových prilieb, 10 hokejok,
10 pukov.
Krytie nákladov na uverejnenie prezentácie projektu v médiách.
Výstupy projektu
10 tréningových jednotiek pre deti s postihnutím od 29.10.1019 do 29.3.2020
1 prezentácia projektu v médiách
1 prezentácia projektu na odbornom podujatí zameranom na rozvoj športových aktivít
handicapovaných športovcov
Cieľová skupina
Zdravotne znevýhodnené deti školského a predškolského veku a ich rodiny.
Zdravé deti školského veku.
Profesionálni tréneri, ktorí sa chcú venovať práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi.
Pokračovanie projektu
Nakoľko projekt prinesie materiálne zázemie pre pokračovanie v tejto práci a najmä vychová
kvalifikované sily pre realizáciu podobných podujatí, existuje už teraz dohoda, že
v spolupráci citovaných organizácií sa vybuduje dlhodobá systematická práca s týmito
deťmi. Tak ako je to zvykom napr. v Nórsku, kde hokejový klub pravidelne umožňuje
športové aktivity takýchto detí pod dozorom kvalifikovaných trénerov.
Rozpočet
Názov kapitoly v rozpočte (napríklad materiál na workshop)
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

Prenájom ľadovej plochy
Nákup 15 párov korčulí, 15 prilieb, 10 hokejok a puky pre deti

2 500,00 €
2 500,00

Spolu za kapitolu
Názov kapitoly v rozpočte (napríklad umelecké honoráre)
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma
500,00 €

Odmeny trénerom
Spolu za kapitolu

500,00

Názov kapitoly v rozpočte
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

Propagácia a média

200,00 €
Spolu za kapitolu
Spolu za celý rozpočet
Celkové náklady na realizáciu projektu

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

200,00 €
3 200,00€
3 200,00€

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.

