
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

CENTRUM PRENGÁČIK - materské a komunitné centrum – spoločný voľný čas na Prednádraží 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mgr. Lucia Francescato  

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X OZ  

Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ. 

Názov organizácie Prengáčik  

Právna forma Občianske združenie 

Adresa A. Sládkoviča 19, Trnava ,9017 01 

IČO Čakáme na pridelenie 

Kontaktná osoba Mgr. Lucia Francescato  
 

Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Sociálne témy 

 
Anotácia  

Poskytnutie finančných prostriedkov na zariadenie nového meterského a komunitného 
centra. Centrum bude organizovať sociálno- edukačné aktivity za účelom stretávania sa detí 
a rodičov, mládeže a seniorov v mieste svojho bydliska. Svojou činnosťou bude 
zebespečovať aktivity (krúžky, besedy, workshopy, prednášky) ktoré by podporovali 
zlepšenie sociálneho postavenia  rodiny a spolupatričnoti občanov v mestskej časti 
Prednádražie – Trnava. Rodičia, deti, mládež a seniori sa môžu navzájom spoznávať a tráviť 
aktívne voľný čas v prostredí ich miestnej komunity.   

 
Cieľ projektu  

Sociálno- edukačný rozvoj rodín v rámci komunity, zlepšenie občianskej spolupatričnosti 

 
Problém  

V súčasnosti sa v Mestskej časti Prednádražie – Trnava nenachádza žiadne zariadenie, ktoré 
by poskytovalo rodinám z danej komunity priestor na aktívne trávenie voľného času počas 
celého roka. Okrem vonkajších ihrísk, nemajú matky s deťmi, ani mládež, priestor kde by 
mohli tráviť aktívne voľný čas, spoznávať sa a vymieňať si svoje skúsenosti. Zároveň by sa 



v totmo priestore stretávali najmladšie genercie s najstaršími.   

 
Riešenie  

Ponúknuť rodinám s deťmi, mládeži a seniorom aktivity, ktoré obohatia nie len ich voľný čas, 
ale budú prospešné aj pre praktický život. Rodiny sa spoznajú, môžu vzájomne upevňovať 
vzťahy v komunite čím sa predíde aj sociálnej izolácii jednotlivcov či rodín, ktoré 
nedisponujú finančnými prostriedkami, aby im umožňovali navštevovať súkromné krúžky. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Predkladateľ -  lektorka a sociálna pracovníčka  
Občania – stať sa dobrovoľníkom pri aktivitách, pri propagácií a realizácií stretnutí. 
Dobrovoľníci – asistenti pri zapájaní detí, mládeže a seniorov do aktivít 
Participanti – rodičia s deťmi, mládež a seniori 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Dobrovoľníci, mentori a lektori budú spoločne plánovať aktivity a propagovať ich 
prostredníctvom lokálnych medií a internetu. V tomto šádiu je potrebné zakúpiť zariadenie 
centra - nábytok a pomôcky.  

 
Výstupy projektu  

Projekt realizujeme na báze mesačného programu v cetre. Vytvorí sa harmonogram 
jednotlivých aktivít, niektoré budú prebiehať iba jednorazovo, iné opakovane.  
Jednorazové aktivoty budú napr. prednášky na rôzne témy – prvá pomoc, výživa, výchova, 
enviromentálne vzdelávanie, sociálne poradenstvo a rôzne iné.  
Opakované aktivity budú napr. krúžky ako anglický jazyk, ručné práce, detské herničky, 
montessori herničky, hudobné krúžky, čitateľský krúžok a podobne. 
V cetre plánujeme organizovať aj večerné programy, ako premietanie, grilovanie, športové 
aktivity, mini koncerty a mnoho iného. 
Centrum bude slúžiť všetkým občanom. 
Spolupráca s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy. 
 

 
Cieľová skupina  

Rodiny s deťmi – vytvorenie neformálnej svojpomocnej skupiny.  
Mladí ľudia- zmysluplne strávený čas, aktívna mládež – získavanie zručností, vedomostí 
a zlepšovanie sociálnych vzťahov v rámci komunity.  
Seniori – predchádzanie sociálnej izolácie a inklúzia seniorov.  
 

 
Pokračovanie projektu  

Našim zámerom bude naďalej pokračovať v overených sociálne – edukačných, krúžkoch, 
športových a pohybových aktivitách. Predpokladáme, že sa pridajú noví rodičia s ich deťmi, 
rovnako ako aj noví dobrovoľníci, vďaka ktorým budeme pokračovať v aktivitách, 
prednáškach a krúžkoch.  

 

Rozpočet zariadenie IKEA účel  ks SPOLU 

stôl  dielničky, workshopy 6 300,00 € 

konferečný stolík 
oddychová zóna, detský 

kútik 
6 150,00 € 

stoličky  dielničky, workshopy 12 250,00 € 

pohovka  oddychová zóna  2 600,00 € 



kreslo oddychová zóna  2 400,00 € 

komoda odkladanie materiálov 2 300,00 € 

skriňa  odkladanie materiálov 2 200,00 € 

koberec  hranie na zemi 2 200,00 € 

kuchynka a sporák príprava   1 1 200,00 € 

policová stena  odkladanie hračiek 1 200,00 € 

detské stoličky do herničky 10 100,00 € 

detské stoličky vysoké na kŕmenie 4 100,00 € 

prebaľovací pult  na WC 2 50,00 € 

hygieciké potreby WC, kuchynka   300,00 € 

Uteraky  Vybavenie centra    50,00 € 

Utierky  Vybavenie centra    50,00 € 

Riad Vybavenie centra    150,00 € 

Rýchlovarná konvica  Vybavenie centra  1 50,00 € 

chladnicka vybavenie centra   1 300,00 € 

      4 950,00 € 

 


