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Príloha č. t

Žiadost' o poskytnutie dotácie - VZN č. 5/2016

1. Názov projektu: Spolu pre komunitu, Spolu s komunitou.

Miesto realizácie: MČ Bratislava Nové Mesto 1~. u3. 2017
Termín realizácie: apríl 2017 - september 2017

Právna forma: Občianske združenie

2. Názov/označenie žiadatel'a: Občianske združenie STOPA Slovensko

3. Stručný opis činnosti organizácie:
Denné Integračné centrum STOPA má za cieľ pnmarne pôsobiť v oblasti Bratislava. Čo znamena, ze je
spádovou oblasťou pre klientov z mestských častí Bratislavy avšak pri nedostatku tohto typu služieb k nám
klienti prichádzajú aj z okolitých miest a predmestí. Denné Integračné centrum a .job" centrum ako už z názvu
vyplýva si dáva za cieľ poskytovať kvalitné sociálne, psychologické a pracovné ,Job" poradenstvo klientom
ktorí si z rôznych príčin nie sú schopní v tejto oblasti poradiť/pomôcť sami. Taktiež rôznymi spôsobmi učíme
klientov ako dosiahnuť samostatnosť a odpútanie sa od sociálnej/nych služby/ieb. Nakol'ko mnohé z daných
ciel'ových skupín, ktoré primárne navštevujú tento typ zariadenia majú z pohľadu majoritnej spoločnosti
negatívny obraz je našim paralelným cieľom rôznymi aktivitami dosiahnuť zmenu pohl'adu. K dnešnému dňu
naše integračné centrum úspešne zintegrovalo 19 ľudí bez domova, títo ľudia sú riadne zamestnaní a bývajú
v legálnych podnájmoch.

e-mail: stopa.slovensko@gmail.com

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania: Pražska 33, 811 04

Telefón / mobil: 0948139382

webová stránka: www.stopaslovensko.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikatel'a: 16.04.2015

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: Mgr. Martina Pisárová

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov: Mgr. Pavol Sabela 0948139382

Funkcia: štatutár OZ STOPA Slovensko

Identifikačné číslo organizácie /lČO/: 42446341

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK9483300000002800819566

Peňažný ústav: FlO Banka

mailto:stopa.slovensko@gmail.com
http://www.stopaslovensko.sk


Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty /IČ DPH), ak má pridelené:

Daňové identifikačné číslo IDIČ/, ak má pridelené: 2120113457

7. Realizátor projektu, ak sa odlišuje od osoby žiadateľa:

Adresa:

Telefón / mobil:

e-mail:

8. Ďalšie subjekty, od ktorých žiadateľ požaduje dotáciu na projekt:

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):
Použitie dotácie bude zamerané na revitalizáciu, skrášľovanie, údržbu a čistenie priestranstiev MČ BA Nové
Mesto primárne zamerané na okolie základný škôl, materských škôl a domova seniorov na Kramároch. Taktiež
aj na údržbu iných verejných priestranstiev, kde dochádza k znečisťovaniu a poškodzovaniu okolia týchto
priestranstiev. Na tomto projekte v rámci revitalizačných prác by pracovali ľudia bez domova, ktorí sú už
v zabehnutom integračnom procese pod vedením školeného koordinátora. Taktiež na istej časti projektu by
pracovali ľudia z domova seniorov spoločne s ľuďmi bez domova. Účel použitia dotácie by bol primárne
zameraný na finančné odmeňovanie klientov v integračnom procese (dôležitý aspekt v rámci zabezpečenia si
základných potrieb) a na nákup materiálu a pracovných pomôcok potrebných na revitalizáciu a skrášľovanie
priestranstiev - ako sú pracovné rukavice, vrecia na odpad, náterové farby, okrasné rastliny a byliny, pracovné
náradie ako kladivo, klince ...

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity): od t 7.04.2017 - 29.09.2017

Popis aktivity Začiatok realizácie Ukončenie
aktivity realizácie aktivity

Headhunting a teambuilding -zostavovanie silnej skupiny 17.04.2017 28.04.2017
klientov, prvotné pracovanie so skupinou, utváranie celistvej
skupiny sociálnych klientov, táto fáza projektu nie je pre
klientov platená
Výsadba okrasných kvetín a úžitkových rastlín - táto fáza 01.05.2017 08.06.2017
projektu je už samotná realizácia klientov pod vedením
koordinátora projektu je nastavená ako prvá kvôli vhodnému
obdobiu na výsadbu týchto rastlín.
Starostlivosť o okrasné stromy a kry, natieranie lavičiek a údržba 12.06.2017 17.07.2017
areálov a okolia MŠ a ZŠ, domov seniorov
Zameranie sa na čierne skládky v MC Bratislava Nové Mesto - 18.07.2017 03.08.2017
čistenie a odpratávanie čiernych skládok
Celková údržba a revitalizácia verejných priestranstiev MC, 07.08.2017 11.09.2017
taktiež upratovanie a čistenie priestranstiev ZŠ a MŠ pred prvým
dňom nástupu do nového školského roka.
Starostlivosť o celkovú údržbu vysadených rastlín a bylín 12.09.2017 29.09.2017
pripravenie na jesennú sezónu, zber úžitkových byl in, tvorenie
čajových vrecúšok a sirupov spoločne so seniormi
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Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie:
3-5 zapojení klienti integračného centra, 1 koordinátor projektu, 1 sociálny pracovník/terapeut, 10-50 seniorov
z Domova seniorov Archa, 10-15 ľudí participujúcich v MŠ a ZŠ, 15-20 participujúca komunita ľudí žijúcich
v MČ BA Nové Mesto

Cieľová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na 5 riadkov):
Projekt je primárne zameraný na celkovú integráciu ľudí bez domova, ktorí sú už zapojení do integračného
procesu. Ďalšími cieľovými skupinami, na ktoré sa projekt zameriava sú vo všeobecnosti obyvatelia MČ
Bratislava Nové Mesto, ktorým by mal projekt priniesť krajšie a čistejšie okolie ich bytov a domov. Väčšinový
dopad vnímame na dve vekovo rozdielne skupiny a to malé deti z MŠ a ZŠ, ktorým by sme chceli taktiež
skrášliť ich okolie, v ktorom trávia najviac času a to sú areály MŠ a ZŠ a ich okolie. Druhou skupinou sú
seniorildôchodci z Domova seniorov Archa, ktorí by sa na projekte mali na projekte aktívne podieľať spolu
s našimi klientmi a taktiež by mali mať radosť a úžitok z pekného a prostredia ich areálu domova seniorov.

výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. 5 riadkov):
Hlavným prínosom pre mc je aktívna participácia na riešení problematiky ľudí bez domova. Overeným
spôsobom je kombinácia verejnej prospešnosti a integračnej práce. Všeobecne je pozitívny ohlas verejnosti,
obyvateľov MČ BA Nové Mesto, je skúsenosť obyvateľov s ľuďmi bez domova v pracovnom prostredí,
Negatívne faktory, ktoré sú často krát s ľuďmi bez domova spájané sú hlboko zakorenené v našich predstavách.
Na základe našich skúseností z minulých rokov, kedy sme pôsobili v MŠ a ZŠ pri pomoci lokálnym komunitám
pri napÍňaní ich predstáv boli tieto negatívne faktory narúšané. Mestskej časti to prinášalo pozitívny obraz, ktorý
prekročil hranice mestskej časti a stal sa akýmsi vzorom pre iné MČ a iné mestá. preto pokračovanie a rozvíjanie
týchto techník práce s ľuďmi bez domova má spoločensky prospešný efekt. a zároveň tým robí svoju MČ
krajšou a čistejšou pre svojich obyvateľovadve najdôležitejšie skupiny obyvateľov, ktorými sú nepochybne
deti, seniori a v neposlednom rade ostatní obyvatelia MČ.

10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) -
môže byť priložený v prílohe:
Viď. príloha č.3

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 15015 - €

Požadovaná výška dotácie v Eurách: 4520,- €

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu (t.j, rozpis podielu jednotlivých
prispievateľov, vrátane predkladateľa):
Podiel z rozpočtu organizácie OZ STOPA Slovensko
Koordinátor projektu na trvalý prac. pomer 4500,- Koordinátor platení na 6 mesiacov, vedie skupinu

klientov robí skupinové sedenia
Nájom priestorov 2340,- Nájom priestorov kancelárie na 6 mesiacov, na

skladovanie vecí potrebných k projektu, na
skupinové a individuálne sedenia s klientmi

Sociálny pracovník 2800,- Sociálny pracovník na 6 mesiacov, k vybavovaniu
základného a špecializovaného poradenstva

auto 280,- Využívanie súkromného automobilu k potrebám
pracovnej terapie - amortizácia vozidla

Pracovné oblečenie 225,- Pre 3 sociálnych klientov
Pracovné náradie 350,- Pracovné náradie pre potreby výkonu pracovnej

terapie (záhradné nožnice, motky ...)
SPOLU 10495,-
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Zoznam inštitúcií s ktorými spolupracuje na projekte: Domov seniorov Archa, ZŠ Riazanská, MŠ Letná,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Nocľaháreň Depaul...

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a
na aký účel ste ju získali:
1200,- € - v roku 2015 na materiálno technické zabezpečenie integračného centra
4955,- € -v roku 2016 na projekt pracovnej terapie pre ľudí bez domova

1J. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložit' aj stavebné povolenie/, popis prác
a činností súvisiacich s jeho vytvorením /môže byť priložený v prílohe/:
Cieľom projektu "Spolu pre komunitu, spolu s komunitou" je zrevitalizovať, pomôcť obnoviť a udržať
v požadovanom stave rôzne verejné priestranstvá v rámci MČ Bratislava Nové Mesto našimi klientmi
v integračnom procese (ľuďmi bez domova). Počas projektu Spolu pre komunitu L,ll. sme si vybudovali
s rôznymi obyvateľmi MČ BA Nové Mesto dobré vzťahy a miestnym obyvateľom sa zapáčila natoľko práca
našich klientov, že nás začali aj tento rok oslovovať s prosbami o pomoc pri revitalizovaní a vyčistení niektorých
verejných priestranstiev. Za veľmi pozitívny ohlas považujeme prácu v Materskej škole na ulici Letná a ZŠ
Riazanská a v jej okolí, kde sme s našimi klientmi pravidelne robili drobné úpravy ihriska a čistenie ulíc okolo
školy. V týchto prácach by sme chceli aj naďalej pokračovať aj tento tok. Túto prácu sme my aj naši klienti
považovali za veľmi prospešnú, keďže sa jednalo o zachovanie čistoty a skrášlenia prostredia v okolí, v ktorom
sa pohybujú najmä malé deti. Ďalšou lokalitou na aktivity revitalizácie a starostlivosti našich klientov by bolo
okolie a areál Domova seniorov Archa na ulici Rozvodnej (Kramáre). Túto aktivitu by sme chceli spojiť nielen
s prácou našich klientov, ale aj so spolupodieľaním sa klientov z Domova seniorov. Čo by malo mať
v konečnom dôsledku dvojitý efekt a to scitlivovanie spoločnosti voči ľuďom bez domova a taktiež zapojenie do
aktivít seniorov v rámci akejsi spoločnej pracovnej terapie. V projekte by sme sa chceli aj naďalej zameriavať na
iné verejné miesta MČ, ktoré sú zanedbávané, vznikli na nich čierne skládky, graffiti alebo sú inak poškodené.

12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť v zmysle článku 3 bod 8 (vyberte písmeno a) až
t)) nariadenia v spojitosti s článkom 8 nariadenia / vyberte z oblastí: a) podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry,
zachovania kultúrneho dedičstva, b) podpory športu a telesnej kultúry, c) podpory výchovy a vzdelávania, d) podpory sociálnej oblasti,
humanitnej a charitatívnej činnosti, e) podpory a ochrany zdravia, t) podpory zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej
časti/:
c) podpory výchovy a vzdelávania
d) podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti
t) podpory zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej časti

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý toho, že v prípade uvedenia nepravdivých
údajov nebude žiadateľovi schválená žiadna dotácia z mestskej časti Bratishva-No é esto .

..\~ ..~ ~.... r.OPA.S'oven~ . .,
podpis štatutárnffM ~p@Il.\i<ptdi~ki"í'te.: 0948 139 382

I O: 42446341. ort: 212011 57
� end/nB homV Bratislave dňa ..... ~..~!~'.~/~~/.r...
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Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutámy(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, titul:

............................ ť.1Y??I:-: ~(?Q!.l ,..IJr-~ .
organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadatel'a)

.........Of:>.~7.Atl$.~ ~ťf!!-!.</;}Zef; §..p.F...Ij f.(Q~.r~ .
so sídlom/miestom podnikania

....................ľ..0.t.r.~~ ~~f"'" .ť..1.!..r?..~ ~.~ ~.f!!::J. .
požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

........................... .$eP...w. rf:E !C!).'Y..<ť!:l! 0. {- ~f..P.t:f!. t (c:!? t!..q(If to l(

čestne vyhlasujem, že

l. nie som dlžníkom (dlžníčkou) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, hlavného mesta SR Bratislavy,

žiadnej mestskej časti v Bratislave

2. nie som (organizácia) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nebol voči

mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok

majetku a nie som (organizácia) v likvidácii, nie je vedené exekučné konanie

3. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4. beriem na vedomie, že budem hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a budem postupovať

podľa ustanovení zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších

predpisov a zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

predpisov,

5. zaväzujem sa vrátiť úroky z poskytnutej dotácie za obdobie dlhšie ako 3 mesiace na účet mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto po odpočítaní poplatku za vedenie účtu,

6. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*,

7. som IcgiSliovanym platcom aaR8 il priaBR@j ROGRoty a Vj hl!t3tIjcm, Že táto nebude pn zuctovallí dotácie

považovaná :la oprávnený výdavok*

8. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie najmenej 5 rokov

9. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

10. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne

11. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých p ložiek v rozpočte.

loven 51«(":

V Bratislave dňa ...1.~!J./?P..Ct.....
* nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 3

Podrobný štruktúrovaný rozpočet požadovaný z MČ Bratislava Nové Mesto

Položka Požadovaná Popis položky
suma (v €)

3x sociálny klienti (3€ na hodinu 2700,- € Finančná odmena pre sociálnych klientov na
na klienta) zabezpečenie základných potrieb, odmena na 3 klientov

pracujúcich 5 mesiacov 3 dni v týždni po 5 hodin denne
(l klient 15€ na deň)

Sociálny pracovník 450,- € Odmena sociálneho pracovníka za 30 hodín
individuálnych sedení s klientami.

kvetináče 450,- € Potrebné k výsadbe okrasných rastlin a úžitkových bylín
(mäta, medovka, bazalka, levanduľa ...)

Okrasné rastliny a úžitkové byliny 350,- € Potrebné k celkovej okrasnej výsadbe, následne
z úžitkových bylín vznikajú rôzne druhy produktov (čaje
- mäta, medovka, levanduľa ...)

Zemina/rašelina 150,- € Potrebná k výsadbe okrasných rastlín a úžitkových bylín
Pracovné rukavice 100,- € Potrebná súčasť pracovných projektov
Náterová farba 100,- € Potrebná k natieraniu zhrdzavených zábradlí, plotov,

opotrebovaných lavičiek ...
štetce 70,- € Potrebná k natieraniu zhrdzavených zábradlí, plotov,

opotrebovaných lavičiek
Pohonné hmoty 150,- € Potrebné k prevážaniu materiálu k pracovnej terapii ako

napríklad zemina, rastliny, náradie, taktiež zabezpečenie
efektívneho presúvania klientov po MČ.

SPOLU 4520,-

v.~~~~0.~.~ dňa ~:/~.:~!?~(,1- ~

Z STOPA Slovensko
raisU 33, 811 04 8ratj§lilllii!

\\ Tel.: 0948 139 382
. . '...� 2~~~~!.~UJ4§j
Podpis štatutár: OZ-a peč1äfK~·


