
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Zážitkové učenie – Učme sa zážitkom 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Kristína Cmerová, Ivana Vidová 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X Mesto Trnava  

 

Názov organizácie OdBočka 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Bočná 1856/22, 91702 Trnava 

IČO  

Kontaktná osoba  Kristína Cmerová, Ivana Vidová 

Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Rôzne 

 
Anotácia  

V rámci projektu Zážitkové učenie by sme chceli deťom vo veku 7-12 rokov počas školského 
roka poskytnúť priestor na obohatenie ich vzdelávacieho procesu prostredníctvom 
zážitkových workshopov. Plánom je uskutočniť 10 trojhodinových workhopov v soboty na 
témy ako vesmír, programovanie, fyzikálne a chemické pokusy, ekológia, pohybové aktivity, 
príroda a matematika a iné. Workshopy budeme realizovať v spolupráci s Kalokagatiou -CVČ. 
Oslovíme univerzity v Trnave a tretí sektor s cieľom zabezpečiť kvalitných lektorov. 

 
Cieľ projektu  

Cieľom projektu je obohatiť vzdelávací proces zážitkom. 

 
Problém  

Ako rodičia vidíme medzery vo vzdelávacom procese našich detí. Z vlastných skúseností 
vieme, že deti sa chcú vzdelávať a chcú aby bola pri tom aj zábava a zážitok.  Hľadáme 
spôsoby ako  udržať v deťoch túto ich prirodzenú potrebu a naplniť ju.  

 
 
 



Riešenie  

Riešením súčasného stavu je obohatiť vzdelávanie o zážitkové workshopy, ktoré by pomohli 
doplniť vzdelávací proces a tým zmenili pohľad detí aj ich rodičov na vzdelávanie. Registrácia 
na workshopy bude možná prostredníctvom mailu. V prípade potreby zabezpečenia 
pomôcok na workshopy bude symbolické vstupné .  

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Predkladateľ - manažovanie projektu, koordinácia a zabezpečovanie lektorov 
Dobrovoľníci - plánovanie workshopov, tlač letákov, propagovanie. 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu   

1. Zabezpečenie priestorov 

2. Detailné rozpracovanie a naplánovanie tém workshopov (programovanie, vesmír, 
pokusy, moje telo, ekologia, príroda, právo, kreativita, joga pre deti, angličtina, 
matematika, intuícia, skauting......) 

3. Zabezpečenie lektorov, aj z VŠ (aj študenti univerzít...) 
4. Organizácia a propagácia workshopov. 
 

 
Výstupy projektu  

Projekt bude slúžiť deťom, ich rodičom ako doplnok k ich súčasnému vzdelávaniu. Deti sa 
učia zážitkom. Investícia do vzdelania.  

 
Cieľová skupina  

Projekt je určený pre deti od 7-12 rokov a ich rodičov ako doplnok k ich súčasnému 
vzdelávaniu. Človek sa učí zážitkom. Investícia do vzdelania. 

 
Pokračovanie projektu  

Tento projekt považujeme za pilotný a v budúcnosti fungovať ako vzdelávacie 
centrum, ktoré by sa venovalo rozvoju vzdelávania detí a dospelých na pravidelnej 
báze. 

 
Rozpočet  

Názov kapitoly v rozpočte lektorné 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Zmluva o dielo – lektor (cca 10x 3hod x 80€/1hod) 2400€ 

Spolu za kapitolu 2400€ 

 

Názov kapitoly v rozpočte Materiál na workshop 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Kancelárske a kreatívne potreby 200€ 

Spolu za kapitolu 200€ 

 

Názov kapitoly v rozpočte režijné 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Výroba a tlač plagátov 100 € 

 Spolu za kapitolu   

Spolu za celý rozpočet 2700 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 2700 € 

 

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. 

mailto:participacia@trnava.sk

