
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Budúcnosť Inak 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Daniela Kellerová, Adriana Jančulová 

E-mail daniela.kellerova@nadaciapontis.sk, 
adriana.janculova@nadaciapontis.sk  

Telefónne číslo 0903 437 462, 0911 571 081 

Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.  

 
Realizátor projektu (Vyznačte pomocou X, či bude projekt realizovaný prostredníctvom 
občianskeho združenia (OZ) či neziskovej organizácie (NZ) alebo v kapacitách  Mesta Trnava) 

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X Mesto Trnava X 

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

Názov organizácie Nadácia Pontis 

Právna forma Nadácia 

Adresa Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO 317 84828 

Kontaktná osoba Daniela Kellerová 

Email daniela.kellerova@nadaciapontis.sk 

Telefónne číslo 0903 437 462 
Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.  

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Sociálne témy 

 
Anotácia (Stručný opis projektu) 

Nadácia Pontis sa už 22 rokov svojimi aktivitami snaží prispieť k zmene Slovenska na dobrú 
krajinu. Preto prináša mimoškolský vzdelávací program, ktorý zvyšuje šance na lepšiu 
budúcnosť mladých ľudí a zároveň pomáha regiónu. Vo vybudovanom regionálnom centre 
dostane až 75 mladých ľudí, vo veku 11-16 rokov, možnosť tráviť svoj voľný čas a zároveň 
rozvíjať svoju tvorivosť a podnikavosť za pomoci mentorov. Okrem rozvíjania digitálnych, 
podnikateľských a mäkkých zručností je podstatou 3-ročného programu vytvorenie 
a spoločná práca na nápade, ktorý rieši problém v komunite, meste či regióne. Program 
zmierňuje sociálne rozmery, tým, že sa sústredí najmä na deti zo škôl a komunít s vyšším 
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podielom sociálne znevýhodnených žiakov a slabšími výsledkami v PISA.  

 
Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť – jednou vetou) 

Naším cieľom je otvorenie pilotného centra programu v Trnave, poskytnúť príjemný 
coworkingový priestor aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak aby aj oni mali 
šancu rozvíjať schopnosti, zdokonaľovať zručnosti a zároveň pomáhať svojej komunite či 
regiónu. 

 
Problém (Opíšte súčasnú situáciu.) 

Viaceré prieskumy testovania žiakov a študentov ukázali, že dobré vzdelanie je pre deti 
z chudobného prostredia ťažko dosiahnuteľné. Až tretina detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (ďalej SZP) na Slovensku ukončí školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku a až 
65 % ročník opakuje (Kusá 2013, s. 51). Viac ako 25 % ľudí pod 25 rokov bolo 
nezamestnaných (7. najvyššia nezamestnanosť v EÚ v roku 2016) a zároveň má Slovensko 
najvyššiu nezamestnanosť ľudí so základným vzdelaním. To znamená, že bez vyššieho 
vzdelania je na Slovensku menej pravdepodobné nájsť si v budúcnosti prácu. Existujúce 
programy pre deti zo SZP nie sú dlhodobé, komplexné a nepracujú s cieľovou skupinou 
systematicky. Navyše sa neprispôsobujú požiadavkám modernej doby a neučia deti 
sociálnym, podnikateľským a digitálnym zručnostiam, ktoré sú pre 21. storočia najviac 
potrebné.  

 
 
Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.) 

Budúcnosť INAK je 3-ročný program, ktorý sa špeciálne zameriava na deti zo SZP vo veku 11-
16 rokov, ktorým poskytne na tvorivé a atraktívne prostredie (regionálne centrum) – 
prístupné 4 dni v týždni, na hru, domáce úlohy a prácu v tímoch, so zabezpečením 
občerstvenia a oddychovou zónou. Počas 3 rokov budú s deťmi pravidelne pracovať mentori 
z podnikateľského sektora a cez sériu vzdelávacích modulov ich budú viesť k osvojeniu si 
mäkkých, digitálnych a podnikateľských zručností. Popri získaných vedomostiach absolvujú 
účastníci návštevy do okolitých firiem a organizácií a budú mať tak možnosť spoznať ako to 
vyzerá „za oponou“, pričom získajú nielen motiváciu do ďalšieho vzdelávania, ale si aj 
rozšíria svoje obzory. Nesmieme zabudnúť ani na sociálny rozmer programu, keďže účastníci 
pracujú spoločne na nápade, ktorý rieši konkrétny problém v komunite či regióne. 
Samozrejmosťou programu je pomoc s prechodom detí na stredné školy, ale aj 
sprostredkovanie letných táborov, stáží a štipendií. Do programu budú zapojené aj deti z 
majoritného prostredia a potenciálne zdravotne znevýhodnení, aby sme podporili inklúziu, 
rasovú znášanlivosť a vzájomné priateľstvá medzi deťmi z rôznorodého prostredia. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne, akou formou budete na 
projekte participovať (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti.) 

1. Spolupráca s Mestom Trnava, s VUC – cieľom je nájsť vhodné priestory 
a komunikácia projektu so zástupcami škôl (momentálne prebieha aktívna 
komunikácia s mestským úradom Trnava – odbor sociálnych vecí a odbor školstva) 

2. Spolupráca s trnavskými organizáciami a školami – účastníci programu budú vyberaní 
s pomocou škôl a pedagógov, organizácií a komunitných centier, či centier voľného 
času 

3. Spolupráca s firmami a neziskovkami v Trnave – možnosť zapojiť svojich 
zamestnancov a dobrovoľníkov do programu a do fungovania centra 

4. My ako Nadácia Pontis – vytvoríme vzdelávacie moduly, ktorými budú účastníkov 
sprevádzať mentori (na obsahu pracujeme v spolupráci s univerzitami, podnikateľmi 
a ďalšími odborníkmi) 

 

 



Čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne 
postup potrebný na realizáciu projektu.)  

- nájsť vhodný priestor v spolupráci s mestom Trnava, s VUC 
- redizajn poskytnutých priestorov na príjemné coworkingové zázemie, kde sa účastníci   
  programu z problematických domácností môžu uchýliť 
- z participatívneho rozpočtu chceme program predstaviť trnavským školám (na minimálne   
   5- tich školách chceme program predstaviť hravými prednáškami) 
- komunikácia s trnavskými školami, organizáciami a centrami (nábor účastníkov) 
- komunikácia s rodičmi 
- komunikácia s firmami a organizáciami v Trnave pri nábore dobrovoľníkov a mentorov 
- zapojenie aktívnych ľudí z biznisu a inovácií do programu (interaktívne prednášky,   
  prehliadky – mentori, prehliadky za oponu biznisu, sprostredkovanie stáži....) 

 
Výstupy projektu (Popíšte, na čo bude projekt slúžiť, komu a akou formou.) 

• Program poskytuje deťom zo SZP priestor, kde môžu mimo školy tráviť svoj voľný čas. 
Spoločná práca detí na sociálnom projekte s odborným mentoringom a ďalšou 
spoluúčasťou lídrov z biznisu, umožní zlepšenie študijných výsledkov, zvýši motiváciu 
a posilní zručnosti potrebné do 21. storočia a zároveň možnosť nájsť si v budúcnosti 
prácu.  

• Samospráva sa zapojením programu profiluje ako aktívne, sociálne a inovatívne 
miesto, ktorému záleží na svojich občanoch ako aj minoritných skupinách, ktoré 
v ňom žijú. Navyše umožňuje riešenie lokálnych potrieb, keďže účastníci programu 
pracujú na projektoch pre dobro komunity či regiónu a pomáhajú miestnym 
organizáciám. 

• Firmy a experti v regióne majú možnosť zapojiť sa do projektu, zapojiť svojich 
zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorým stav našej spoločnosti nie je ľahostajný 
a ktorí sa chcú podieľať na vzdelávaní a formovaní ďalšej generácie.  

 

 
Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) 

Cieľovou skupinou sú deti vo veku od 11- 16 rokov, 6.ročník ZŠ – 1. ročník SŠ 

 
Pokračovanie projektu (Popíšte, ako sa bude projekt udržiavať a pokračovať aj v ďalších 
rokoch.) 

Pilotné centrum Budúcnosti INAK chceme spustiť na jeseň 2019 v spolupráci s Mestom 
Trnava, VÚC. Keďže ide o 3-ročný program, základným predpokladom je dlhodobá 
spolupráca a aktívne zapojenie miestnej samosprávy. Financovanie projektu bude 
zabezpečené viaczdrojovo (granty, 2 %, finančné dary). Po úspešnom zmeraní výsledkov 
v pilotnom centre máme ambíciu rozširovať centrá aj do ďalších regiónov a zmierňovať 
sociálne rozdiely.  

 

 
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 

Názov kapitoly v rozpočte (brožúra, informačný leták) 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Brožúry pre školy o programe Budúcnosť Inak 200 ks 200 € 

Informačné letáky pre rodičov o programe  500 ks             100 € 

    

Spolu za kapitolu                                                          300 €  

 



                                                        Názov kapitoly v rozpočte  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Koordinátor poobedňajšieho klubu – organizácia stretnutí odborníkov v školách 
(harmonogram prípravy stretnutí na školách, príprava hravých prednášok s odborníkmi) 700 € 

  
    

                                               Spolu za kapitolu                                                            700€ 

 

Názov kapitoly v rozpočte (prednášky na školách) 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Materiál-pomôcky,  edukačné pomôcky  pre lektorov, ktoré zostanú študentom na školách 
(5 škôl/200 eur) 1000 € 

  
 Spolu za kapitolu   

Spolu za celý rozpočet                                                         1 700€ 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu)                                                         2000 € 

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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