
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Hlinený dukát 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mgr. Igor Strýček, PhD. 

  

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

Iné  Mesto Trnava  

 

Názov organizácie Trnavská arcidiecézna charita 

Právna forma Účelové zariadenie cirkvi 

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava 

IČO 356 02 619 

Kontaktná osoba Mgr. Igor Strýček, PhD. 
  

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Sociálne témy 

 
Anotácia  

Projekt s názvom Hlinený dukát je funkčný, etablovaný a verejnosťou pozitívne vnímaný 
projekt, ktorý Trnavská arcidiecézna charita realizuje od februára 2018. Hlinený dukát je 
určený pre záujemcov, ktorí chcú núdznych ľudí podporiť správnym spôsobom. Za jedno 
euro si široká verejnosť má možnosť ho zakúpiť v trnavských kostoloch, v informačnom 
stredisku v mestskej veži, u informátora na trnavskej radnici a v charite na Hlavnej 43. Dukát 
potom môžu podarovať človeku bez domova, ktorý si ho v charitnom centre môže vymeniť 
za balíček ponúkaných potravín, či vymeniť ho za teplé jedlo v dvoch prevádzkach rýchleho 
občerstvenia v meste Trnava. Po roku realizácie projektu vidíme, že naša alternatíva zaujala 
mnoho ľudí, ktorí  chcú pomáhať. Chceme im dať možnosť pomáhať s rozumom a zároveň 
upozorniť na to, že podporiť žobranie peniazmi na ulici skutočne nie je správna cesta.  

 
Cieľ projektu  

Cieľom predkladaného projektu je podpora aktivít orientovaných na charitatívnu činnosť pre 
znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, a to konkrétne pre ľudí bez domova a ľudí 
žobrajúcich na verejných priestranstvách mesta Trnava. Našou víziou je „odnaučiť“ 



žobrajúcich ľudí pýtať od ľudí finančné prostriedky a zároveň primäť ich k využívaniu 
sociálnych služieb poskytovaných Trnavskou arcidiecéznou charitou. Projekt Hlinený dukát 
vnímame aj ako rozumnú alternatívu pomoci núdznym ľuďom.  Zároveň je našim cieľom aj 
aktívne zapájanie širokej verejnosti do pomoci núdznym ľuďom.  

 
Problém  

Problémy, ktoré v súčasnosti vnímame, možno rozdeliť na dve skupiny. Do prvej zaraďujeme 
problémy týkajúce sa fenoménu žobrania v meste Trnava. Núdzni ľudia vyžobranú almužnu 
častokrát používajú na podporu svojich závislostí. Zároveň aj v meste Trnava funguje tzv. 
organizované žobranie, a teda skutočnosť, že núdzni ľudia svoju vyžobranú almužnu musia 
odovzdávať tzv. svojim pasákom. Do druhej skupiny zaraďujeme problémy tykajúce sa 
adekvátnej formy pomoci týmto núdznym ľuďom, nakoľko sme presvedčení, že finančná 
almužna, ktorú široká verejnosť núdznym ľuďom dáva, nie je vhodným riešením. Projekt 
Hlinený dukát je tak vhodnou alternatívou pre tých, ktorí chcú núdznym ľuďom pomôcť.  

 
 
Riešenie  

Trnavská arcidiecézna charita realizuje pomoc viacerým cieľovým skupinám ľudí v núdzi. Sú 
to predovšetkým seniori, zdravotne a sociálne odkázaní, ľudia bez domova a ľudia, ktorí si 
sami nevedia v núdzi pomôcť. Projekt Hlinený dukát sa snaží prispieť k riešeniu problematiky 
žobrania v meste Trnava.  
Žobranie problémy nerieši. Ľuďom v kríze môže široká verejnosť pomôcť hlineným dukátom. 
Ľudia, ktorí sa ocitli na ulici alebo v inej životnej kríze, žobrú často peniaze pred trnavskými 
kostolmi, nákupnými centrami alebo v centre mesta. Za takúto almužnu si potom kupujú 
alkohol, drogy alebo živia iné svoje závislosti. Vyžobrané peniaze im dávajú možnosť blúdiť 
v tom istom začarovanom kruhu. Viacerí žobrajúci sú zneužívaní inými osobami na žobranie 
peňazí. Trnavská arcidiecézna charita preto už viac ako rok realizuje projekt Hlinený dukát, 
ktorý má byť rozumnou alternatívou podpory ľudí na ulici.  
Za dukát z hliny dostanú núdzni ľudia v charitnom centre kompletnú službu. Môžu ho tu 
vymeniť za potravinový balíček, v našom centre majú tu možnosť osprchovať sa, oprať si 
ošatenie, dostanú teplú polievku. Najdôležitejšie však je, že v našom Centre pomoci človeku 
sa stretnú so sociálnym pracovníkmi charity, ktorí im pomôžu riešiť podstatu ich problémov. 
Za rok fungovania sme vydali viac ako 1000 balíčkov potravín. V súčasnosti sa nám podarilo 
dohodnúť s dvomi predajňami rýchleho občerstvenia v Trnave, že ľudia si v nich budú môcť 
vymeniť hlinený dukát aj za teplé jedlo. Projekt vnímame ako úspešný a v spoločnosti 
etablovaný. V súčasnosti uvažujeme aj nad jeho rozšírením do iných miest v rámci Trnavskej 
arcidiecézy.  
 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Projekt s názvom Hlinený dukát realizuje Trnavská arcidiecézna charita už viac ako rok, 
konkrétne jeho spustenie prebehlo vo februári 2018. V súčasnosti je realizácia existujúceho 
projektu plne v kompetencii TADCH. Náš projekt by sme radi posunuli vpred, a to práve 
umožnením širokej verejnosti zakúpiť si hlinený dukát kedykoľvek prostredníctvom 
mechanických automatov. Projekt má na starosti koordinátor, zamestnanec TADCH. 
Zapojenie širokej verejnosti nespočíva v priamej pomoci, či účasti na projekte – ten je plne 
v realizácii TADCH. Široká verejnosť je do projektu vtiahnutá práve pomocou, ktorú môže 
vďaka darovanému hlinenému dukátu núdznemu človeku poskytnúť. Našim zámerom je 
vťahovať širokú verejnosť do pomoci tým, ktorí pomoc potrebujú. TADCH v takomto 
ponímaní vystupuje len ako prostredník medzi tými, ktorí pomôcť chcú a medzi tými, ktorí si 
pomôcť nedokážu.  

 
 



Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Tak, ako sme už uviedli, nežiadame podporu na nový projekt, ale na zlepšenie už reálne 
fungujúceho a etablovaného projektu, s realizáciou ktorého máme už viac ako ročnú 
skúsenosť. Výrazným spôsobom by realizáciu projektu Hlinený dukát posunulo vpred, ak by 
sme mohli zakúpiť 3 ks výdajných automatov mechanického charakteru, ktoré by boli 
umiestnené na verejných priestranstvách v meste Trnava. Široká verejnosť by tak vďaka nim 
mohla mať možnosť kedykoľvek si hlinené dukáty zakúpiť a darovať ich núdznym ľuďom 
v meste Trnava.  Cena jedného takéhoto automatu je 550 eur s dph. Zároveň by sme chceli 
aj vďaka podpore PR mesta TT výrazne posilniť komunikačnú kampaň nášho projektu. Isté 
finančné výdavky sú tak spojené aj s nákladmi na propagáciu, tlač, grafické práce 
a prezentačné materiály.  

 
Výstupy projektu  

Za jednoznačný prínos nami predkladaného projektu pokladáme skutočnosť, že takýmto 
spôsobom eliminujeme počet žobrajúcih ľudí na verejných priestranstvách v meste 
a zároveň týchto ľudí dostaneme do siete poskytovaných sociálnych služieb našou 
organizáciou. S ľuďmi, ktorí sa aj vďaka predkladanému projektu dostanú do nášho 
nízkoprahového denného centra, budeme môcť ďalej pracovať a snažiť sa im tak účinne 
pomôcť. Ako prínos vnímame aj fakt, že široká verejnosť sa bude môcť aktívne podieľať  na 
výchove sociálne vylúčených ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.   

 
Cieľová skupina  

Projekt je primárne určený pre sociálne vylúčených ľudí žijúcich na okraji spoločnosti – pre 
ľudí bez domova a pre ľudí žobrajúcich na verejných priestranstvách mesta Trnava. 
Sekundárne je projekt určený aj pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Trnava, ktorá sa 
môže účinným spôsobom podieľať na znižovaní počtu žobrajúcich ľudí v meste Trnava. 

 
Pokračovanie projektu  

Trnavská arcidiecézna charita má s realizáciu projektu s názvom Hlinený dukát už viac ako 
ročnú skúsenosť. Projekt je v súčasnosti financovaný s darov širokej verejnosti 
a z prostriedkov charity. V súčasnosti uvažujeme nad jeho rozšírením aj do iných miest 
Trnavskej arcidiecézy, keďže o projekt je veľký záujem. V Trnave by sme radi projekt 
posunuli ďalej práve vďaka zakúpeniu a následnému umiestneniu 3 ks výdajných automatov 
na verejných priestranstvách v meste. Vďaka nim bude mať možnosť zakúpiť si hlinený dukát 
vlastne kedykoľvek a nebude tak limitovaná otváracími hodinami miest, kde sa v súčasnosti 
hlinený dukát nachádza. Za rok fungovania projektu sa nám v našom centre podarilo vydať 
za hlinené dukáty viac ako 1000 balíčkov potravín. Projekt stále posúvame vpred, o čom 
svedčí aj skutočnosť, že sme doň prizvali aj dve prevádzky rýchleho občerstvenia v meste 
Trnava. V projekte rozširovaní nášho projektu, v jeho dopĺňaní o ďalšie možnosti podpory 
plánujeme pokračovať, pretože ho vnímame ako vhodnú alternatívu pomoci núdznym 
ľuďom.  

 
 
 
Rozpočet  
 

Názov kapitoly v rozpočte – výdajné automaty 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

- Výdajné automaty mechanického charakteru – 3ks 1650,00 € 

Spolu za kapitolu 1650,00 € 

 

Názov kapitoly v rozpočte - propagácia 

Popis účtovného dokladu / výdavku  Suma 



- Tlač materiálov 300,00 € 

- Grafické práce 250,00 € 

- Prezentačné materiály  300,00 € 

Spolu za kapitolu 850,00 € 

 

Spolu za celý rozpočet 2500,00 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 4400,00 € 

Ďalšie riadky dopĺňajte podľa potreby. 

 
 

 

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. 
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