Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019
Názov projektu
Učíme sa ručným prácam
Predkladateľ
Meno a priezvisko

Klaudia Petrášová

Realizátor projektu
Občianske združenie/nezisková
Mesto Trnava
organizácia/iné
Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ.
Názov organizácie
SPDDD Úsmev ako dar
Právna forma
Občianske združenie
Adresa
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
IČO
173 165 37
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Spiessová
Tematické zaradenie projektu podľa komunity
Sociálne témy
Anotácia
Deti v súčasnej dobe využívajú svoj voľný čas pri elektronických médiách a na sociálnych
sieťach. Často nemajú pozitívne podnety na vypĺňanie voľného času a následne vznikajú
sociálno-patologické javy. Chceme deťom ukázať ako sa dá iným spôsobom tráviť voľný čas,
ukázať im ručné práce, ktorými potešia nielen seba ale i svojich blízkych. Počas krúžkov sa
naučíme šiť jednoduché veci, háčkovať, pliesť a iné kreatívne práce.
Krúžky sú určené hlavne deťom od 8 rokov, no môžu sa ho zúčastniť aj ich blízki dospelí
príbuzní. Realizovať ich budeme hlavne v našich priestoroch na Coburgovej ulici jeden krát
za týždeň od januára do júna a od septembra do decembra.
Cieľ projektu
Týmto projektom chceme vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich schopností a zručností,
rozvíjať ich potenciál a dané dispozície. Radi deťom rozšírime obzory pre možnosti
uplatnenia sa v zamestnaní a ich pracovnom živote.
Problém
Deti so sociálne znevýhodneného prostredia nie sú motivované k vzdelávaniu a rozvoju

svojich schopností. Sociálne znevýhodnené prostredie spôsobuje sociálno-kultúrnu
depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a aj citový rozvoj dieťaťa. Deti sú často
považované za osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a po ukončení
povinnej školskej dochádzky sa odmietajú ďalej vzdelávať. Bez vzdelania nie sú schopné
zamestnať sa, alebo často vykonávajú prácu za minimálnu mzdu. Ich nevedomosť je často
zneužívaná a následne sa dostávajú nielen do finančných problémov, ale hlavne
existenčných problémov.
Riešenie
Vhodne riešenými aktivitami prispejeme deťom z rizikového a nízkopodnetného prostredia k
ich vnútornému posilneniu, sebahodnote, vytvoreniu pozitívneho vzťahu k rozvoju svojich
zručností a schopností.
Projektom chceme deťom ukázať ako možno zaujímavo a tvorivo využiť voľný čas, niečo
zaujímavé sa naučiť a prípadne sa neskôr danému remeslu venovať a ďalej sa vzdelávať.

Participácia predkladateľa a realizátorov projektu
Predkladateľ – organizovanie tvorivých dielní, zabezpečenie priestorov a lektorov na dané
krúžky
Dobrovoľníci – pomoc pri organizovaní, nákup materiálu, sprevádzanie počas jednotlivých
krúžkov.
Čo je potrebné na realizáciu projektu
Organizovanie projektu, koordinácia jednotlivých krúžkov.
Zabezpečenie priestorov k realizácii projektu.
Organizovanie jednotlivých stretnutí.
Zabezpečenie lektorov a dobrovoľníkov na sprevádzanie počas jednotlivých krúžkov.
Nákup materiálu a jeho príprava k jednotlivým krúžkom, príprava vzorových produktov.
Vypracovanie postupov produktov pre jednotlivých účastníkov krúžkov.
Propagácia formou letákov a tiež zverejnením na FB stránky.
Výstupy projektu
Projekt je určený hlavne deťom od 8 rokov. Jednotlivé krúžky deťom vyplnia voľný čas,
naučia sa novým zručnostiam a budú rozvíjať svoju fantáziu a tvorivosť. Počas krúžkov sa
naučia šiť na šijacom stroji napríklad vankúšik a taštičku, pliesť z priadze napríklad šál, naučia
sa niekoľko základných vzorov, naučia sa pracovať s háčikom. Tiež sa naučia základom
servítkovania, korálkovania a aranžovania.
Cieľová skupina
Deti od 10 rokov, ktoré sa naučia základom ručných prác. Tieto môžu ďalej rozvíjať
a vzdelávať sa. Svoje vedomosti môžu využiť aj pri uplatnení sa na pracovnom trhu.
Pokračovanie projektu
Práca so sociálne znevýhodnenou skupinou na Coburgovej ulici v Trnave je realizovaná
dlhodobo a je súčasťou aktivít SPDDD Úsmev ako dar. Jednotlivé aktivity projektu sú
súčasťou priorít a spôsobu činnosti Nízkoprahového centra MAK a budú pokračovať i po
skončení projektu. Deti a ich rodiny sú súčasťou našej filozofie bytia a našou snahou je
participovať na ich ceste k lepšiemu životu.
Rozpočet
Šijacie stroje)
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma

Šijací stroj 5 ks
Obnitkovací stroj

1 000,00 €
300,00 €
Spolu za kapitolu

1 300 €

Materiál na šitie
Popis účtovného dokladu / výdavku
lepiaca výstuž
stabilizačná výstuha do tašiek
vatelín
látky
pletacia priadza
priadza na háčkovanie
Spolu za kapitolu

Suma
35,00 €
77,00 €
100,00 €
345,00 €
50,00 €
45,00 €
652,00 €

Krajčírske a kreatívne potreby
Popis účtovného dokladu / výdavku

Suma
120,00 €
135,00 €
75,00 €
2,50 €
13,50 €
32,00 €
7,00 €
50,00 €
55,00 €
90,00 €
20,00 €

žehliaca doska
naparovacia žehlička
krajčírske nožnice
krajčírske meradlo
cievky k šijaciemu stroju
ihly do šiacieho stroja
ihly do obnitkovacieho stroja
krajčírske pravítko
rezacie kolečko
pravítko na patchwork
zastihávacie nožnice
Spolu za kapitolu
Pomocný materiál
Popis účtovného dokladu / výdavku

600,00 €

Spolu za kapitolu

535,50 €

Spolu za celý rozpočet
Celkové náklady na realizáciu projektu

3087,50 €

(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)

4 000,00 €

Suma
12,00 €
34,00 €
7,50 €
4,40 €
83,70 €
130,00 €
63,00 €
54,00 €
120,00 €
26,00 €

háčik
ihlice
ručná ihla
páratko
podložka na rezanie
nite
gombíky
zipsy
skoby
posunovače a prievleky

