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Príloha Č. l

Žiadost' o poskytnutie dotácie - VZN č. 512016

Čislo ~n •.•r aj'

l. Názov projektu: EDUDRAMA - HRÁME SA NA ZIVOT

Termín realizácie: do konca roka 2017

Miesto realizácie: Bratislava, - realizácia predstavení v školách, knižniciach, komunitných centrách
a divadelných priestoroch EDUdrama v Kreatívnom centre Nadácie Cvernovka v škole na Račianskej 78,
Bratislava - Nové mesto

Právna forma: Občianske združenie Divadlo oProti

iO

2. Názov/označenie žiadatel'a:

~ ..

Realizované projekty:
formát BookObrazy v SNG; workshopy počas letných táborov Lúčnice zamerané na kultúrne dedičstvo; 25
programov v knižnici Vajnory; školenie pedagógov anglického jazyka na využívanie metód dramatickej
výchovy vo vyučovaní cudzieho jazyka; projekt Tale Town; začlenenie dramatickej výchovy do vyučovania v
súkromnej ZŠ Greenwille a Ateliér les; publikovanie aktivít v projekte ÚletSknihou; workshopy počas Dňa
otvorených dverí v SND; metodické workshopy v spolupráci s OZ Osmijanko; workshopy v rámci
celoslovenského programu rozvíjania čitatel'skej gramotnosti v Knižnici Piešťany; divadelné predstavenie Rona
ako výsledok projektu nahliadania rodových stereotypov v ZUŠ J. Kresánka, Bratislava; vytvorenie ponuky
vzdelávacích projektov pre školy; a ďalšie.

3. Stručný opis činnosti organizácie:
OZ Divadlo oProti realizuje divadelno-vzdelávacie aktivity a interaktívne predstavenia už od roku 2003. V rámci
OZ vznikla platforma EDUdrama, ktorej snahou je etablovať pozíciu dramatickej výchovy v výchovno-
vzdelávacích procesoch na Slovensku.

OZ oProti, DK Kunov 64, 905 O 1 Senica

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania:

Telefón / mobil: 0948 322253

webová stránka: www.oproti.eu; https://www.facebook.comlDivadlooProti/?fref=ts; www.edudrama.sk;
https://www.facebook.comledudrama.sk/?fref=ts

e-mail: korinkova@edudrama.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikatel'a: 3.6.2003

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov:

Funkcia: podpredseda Veronika Koŕínková, Osloboditel'ská 20,83107 Bratislava-Vajnory

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu/ aktivity: Kristína Kellenbergerová

http://www.oproti.eu;
http://https://www.facebook.comlDivadlooProti/?fref=ts;
http://www.edudrama.sk;
http://https://www.facebook.comledudrama.sk/?fref=ts
mailto:korinkova@edudrama.sk


Identifikačné číslo organizácie IIČO/: 30793220

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK5609000000000177299378

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Daňové identifikačné číslo IDIČi, ak má pridelené: 2021800396

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty IIČ DPH), ak má pridelené: nie je platca DPH

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

Adresa: Dorastenecká 19/ A, 831 07 Bratislava

Telefón! mobil: 0948 322 253

e-mail: kellenbergerova@edudrama.sk;korinkova@edudrama.sk

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

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):

Cieľom projektu je príprava piatich interaktívnych predstavení s postupmi dramatickej výchovy, ktoré sa budú
realizovať aj po ukončení projektu v divadelnom aj v nedivadelnom priestore, napr. priamo v knižnici, v školskej
triede, komunitnom centre, na sídliskovom dvore a pod. Predstavenia vystavané ako kombinovaný celok,
v ktorom sa striedajú hrané scény, pohybové aktivity, rolová hra, hľadanie a spracovanie informácií, práca
s materiálom a uvažovanie o situáciách, sprostredkujú odlišnosti rôznych svetov - rodičia niekedy nevedia, ako
to prežívajú ich deti a opačne. Dajú možnosť "obuť si cudzie topánky". V takto koncipovaných predstaveniach
sa členovia skupiny cez postavy navzájom môžu vidieť v inej polohe, čo môže byť veľmi obohacujúce pre ich
ďalšiu komunikáciu. Každé predstavenie končí spoločnou reflexiu, v ktorej majú účastníci možnosť komentovať
svoj zážitok, porozprávať sa s ostatnými o ich prežívaní - práve takéto zhodnotenie utuží vzťahy v komunite a
prinesie novú osobnú skúsenosť. Takto zažitý príbeh sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do
témy. Vďaka tomu si vytvoria nový zásobník skúseností (nad rámec tých každodenných) a životných situácií
zažitých akoby "nanečisto". Keď sa im podobná situácia potom udeje v živote, budú pripravení na ňu reagovať.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu 1 aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity):
l.mesiac- príprava koncepcie, tvorba scenárov, návrhy scénografie
2.mesiac- realizácia scénografických návrhov, textové skúšky, príprava propagačných materiálov
3.mesiac - naštudovanie predstavení, priestorová realizácia, tlač a distribúcia propagačných materiálov
December - posledný mesiac- realizácia predstavení v školách, knižniciach, komunitných centrách
a divadelných priestoroch EDUdrama v Kreatívnom centre Nadácie Cvemovka v škole na Račianskej 78,
Bratislava - Nové mesto

výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. 5 riadkov):
- realizované interaktívne predstavenia umožnia iný tip komunikácie členov v rámci jednotlivých komunít, utžia
vzťahy účastníkov a vytvoria priestor pre nové susedské väzby v rámci cieľových skupín: rodiny s deťmi,
komunitné centrá, materské centrá, školské a voľnočasové skupiny
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10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) - môže byť
priložený v prílohe:

Položka suma
Hudobné nástroje 420,00 €
Kreatívny materiál (farbičky, fixy, nožnice,
lepidlá, papiere) 700,00 €

Rekvizity, kostýmy, kostýmové doplnky
(klobúky, čiapky, šatky, okuliare, rukavice,
metráž) 500,00 €

Materiál na výrobu scény a bábok ((metráž,
drôty, farby, polystyrén, drevo, tyče) 500,00 €
Spotrebný materiál (toner ...) 150,00 €
Tlačiareň 100,00 €
Materiál na výrobu pracovných listov 250,00 €
Vankúše na sedenie (30 x 5€) 150,00 € 150,00 €
Knihy* 200,00 €
Cestovné náklady 100,00 €

Medializácia projektu smerom k verejnosti
(letáky, plagáty, internet: články, propagačné
videá, facebook; miestne periodiká)

350,00 €
Lektori ** 600,00 €

Suma spolu 4020,00 �
* Knihy/ 20 kníh x 10€= 200€
** Lektori! 10 predstavení x 2 lektori x 30,00 €= 600 €

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 4020,- €

Požadovaná výška dotácie v Eurách: 4020,- €

Podiel organizácie predkladajúcej projekt! žiadajúcej o dotáciu (t.j. rozpis podielu jednotlivých prispievatel'ov,
vrátane predkladatel'a): Podiel žiadatel'a spočíva v poskytnutí vlastných priestorov a nevyhnutného odborného
"know how".

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a na
aký účel ste ju získali:
nie

11. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác a činností
súvisiacich s jeho vytvorením /rnôže byť priložený v prílohe/:

Anotácie k predstaveniam:
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1. KTO JE TAM?
Téma: zodpovednosť, prekonávanie nástrah, uvedomenie si dôsledkov a možností vlastných rozhodnutí
Keď mama nie je doma, všetci sa raz-dva otočíme z poslušných na neposlušných a naopak. Svoje o tom vedia
poslušné aj neposlušné kozliatka (Mária Rázusová-Martáková, Jaroslava Blažková). Ale ako vedeli, komu môžu
otvoriť dvere? Komu otvoríme my, keď sme sami doma?
Program vedie deti k samostatnému rozhodovaniu a učí preberať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.
2. RONJA
Téma: vztahy rodičov a detí, sila kamarátstva, hľadanie autonómnosti
Dobrodružstvá zbojníkovej dcéry Ronje od Astrid Lindgrenovej nás zavedú do čarovného lesa, ktorý sa len
hemží škriatkami, zbojníkmi a divožienkami. Bude však predovšetkým o tom, že kamarátstvo (nielen) medzi
zbojníckymi deťmi môže byť silné, aj keď je každý z inej strany barikády, že sa dá ľahko pohádať, ale aj
udobriť. A hlavne, že zbojnícky kapitán je tiež len tatko.
Deti sa na rôznych úrovniach naučia zvládať a asertívne riešiť konflikty, formulovať argumenty a obhájiť, či
vzdať sa vlastného názoru.
3. BABIČKY
Téma: medzigeneračné vzťahy, charakter, komunikačné médiá, stavba príbehu, samota, odlúčenie, starostlivosť
Do schránky dostanete list. Zrazu sa balíte do batôžka a odchádzate na dlho preč z domu. Bývate u ľudí, ktorých
nepoznáte. Ale každý je niečim zaujímavý. Čím? Čo nás učia ľudia v našej blízkosti, ako nás menia? Prečo
píšeme listy? Na koľkých návštevách ešte budeme? A kedy sa dostaneme domov?
Zažime na vlastnej koži smutno veselý príbeh Klárky z knižky Olgy Černej. A skúsme sa pohrať s jej cestou
domov. Čo by sa stalo keby sme jej peripetie pomenili?
4. KARNEVAL
Téma: šikana a xenofóbia, segregácia, prijatie inakosti, otázky kozmopolitizmu a menšín
Príbeh škótskeho dievčaťa Alison od africkej autorky Alexandry Fullerovej nás zavedie do južnej Afriky - na
karneval, kde je pod maskou každý skutočne niekto iný. Byť cudzincom a mať úplne iné sny, než je deťom
možné zrealizovať, nie je jednoduché. Cez nazeranie do postáv sa pokúsime pochopiť a rešpektovať vzájomnú
inakosť a nájsť vlastnú tvár. Pokúsime sa odkryť masky spoločnosti a zistiť, ako my sami reagujeme, keď sme
konfrontovaný so skrytým alebo otvoreným násilím voči inému.
5. ÚTEK
Téma: otázky kozmopolitizmu a menšín, integrácia v cudzom prostredí
Nemať svoje bezpečné miesto pre život nie je vôbec jednoduché. Kde sa my cítime doma a čo robí náš domov
domovom? Dobrodružný príbeh malého chlapca a jeho otca nás prevedie hádam cez polku zemegule. Cez
ďaleké, exotické krajiny a ľudí so zvláštnou rečou či zvykmi, ktorí sú k nám v skutočnosti omnoho bližšie, ako
sme si mysleli. Dá sa s nimi dohovoriť? Na vlastnej koži zažijeme, aké to je niekomu nerozumieť, cítiť sa
ohrození vlastným susedom a hľadať svoje miesto vo svete.

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, f) podpory zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej časti/:

Centrum EDUdrama sa prostredníctvom divadla vo výchove snaží reagovať na všetky aktuálne témy a prinášať
možnosť dozvedieť sa o nich viac pre čo najširšie publikum, nielen pasívnym prijímaním informácií a správ, ale
cez vlastnú skúsenosť. Učenie skúsenosťou vyžaduje reakcie práve na najpálčivejšie témy spoločnosti,
aktuálneho diania, ale aj riešenie problémov v našom blízkom okolí. Divadlo ich prináša cez fiktívny príbeh, kde
má divák priestor na reakciu a hľadanie riešení, ale v bezpečnom odstupe pozorovateľa, prípadne identifikácie s
niektorou z postáv. Zo skúsenosti a dlhodobej práce s deťmi a mládežou sme zistili, že deti, ale aj ich rodičia a
dospelí potrebujú byť konfrontovaní a mať priestor vyjadriť sa k týmto témam a zaujať stanovisko. V súčasnej
dobe je takouto témou spolunažívanie rôznych skupín a národov v spoločnosti. Tému inakostí a začleňovania (či
vyčleňovania) jednotlivca do rôznych skupín, či jednoducho do života, je možné riešiť na rôznych úrovniach -
rešpektovanie individuálnych odlišností každého z nás v rodine, škole, práci, meste, národe, vo svete. V rámci
akejkoľvek skupiny (či už je to rodina, susedia, kamaráti na sídlisku, v škole, v práci) každý z účastníkov vidí
situáciu cez svoju optiku - ovplyvnenú vekom, skúsenosťou, postavením. Využitím metód a postupov
dramatickej výchovy zostavujeme divadelné predstavenia, ktoré svojou témou prepájajú divadelný zážitok,
vlastnú tvorivú činnosť a učenie osobnou skúsenosťou. Účastníci spolu s hercami riešia konkrétne situácie,
vlastným konaním za postavy formulujú vlastný názor a premýšľajú v súvislostiach, rozvíjajú metakomunikáciu
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a kontextové myslenie, sociálnu a emocionálnu citlivosť empatiu a rešpektovanie ostatných, učí sa
spolupracovať v skupine.

podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

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 Bratislava-Nové Mesto.

/~w ~~ jw-::..-h--.......ľ..: .

V Bratislave dňa 1~}:~r~ .

K žiadosti priložte najmä nasledovné dokumenty:

• Kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa, alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu
subjektivitu žiadatel'a - v prípade mimovládnych organizácií (napr. neziskové organizácie, občianske
združenia) je to najmä kópia stanov, resp. štatútu organizácie opatrené pečiatkou MV SR a iné;
v prípade právnickej osoby, resp. v prípade fyzickej osoby - podnikatel'a príslušná fotokópia výpisu
z obchodného, živnostenského, prípadne iného registra,

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie (nevyžaduje sa v prípade, ak je táto informácia
uvedená vo výpise z príslušného registra),

• kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie a potvrdenia o pridelení daňového
identifikačného čísla organizácie (IČO a DlČ),

• Kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa (kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely
dotácií)

• Potvrdenie žiadatel'a o vyrovnaní finančných vzťahov voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam, t.j .• potvrdenie Daňového úradu, • potvrdenie sociálnej poisťovne (či nemá
voči nej nedoplatky, resp. potvrdenie, že nie je zamestnávatel'om), • potvrdenie zdravotnej poisťovne
(v prípade, ak nie je zamestnávatel'om, potvrdenie zdravotnej poisťovne sa nevyžaduje)

• čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle článku 3 bod. 3 nariadenia

UPOZORNENIE k zasielaniu vyplnených žiadostí

Žiadosti je potrebné zaslať:
1. v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými prílohami na adresu:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad, Junácka 1,83291 Bratislava
2. v elektronickej podobe ako dokument word na adresu: dotacie@banm.sk, alebo prednosta@banm.sk
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--------------------------

Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, titul:
Ve,YbM'~~ I4.Vl~~V1\..'.................................................................................................................................................

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)
Oi 'J)ivlld/p o 'fnJn'

so sídlom/miestom podnikania

···········~(··k,;~·~~···�Ý.··I···~r:.·f.··~·~······~~·~~~·· .
požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

...........~'P.Y~.I?1J.1J.~ ..~ -t!.~H:".~ ~ ~t;:P~.o.t. .
čestne vyhlasujem, že

1. 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. 58312004 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.· 3eJI11legtstro-vanj'ffl fJlateom E1aJle :.? priEIanej -hodJloty ti vyhlasujem, že táto H@buEle fJfi 'léčtovaní dotácie

~val1á Zd eJprá vn en)' y)'dw.eJk*

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

ll. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých položiek v rozpočte .

.....ľ..~.~.~t':..-;~~~
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa 1~·,}:~tt .
* nehodiace sa prečiarknite
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