13
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 03.04.2018

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN
č. 7/2017 - oblasť sociálne veci
__________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci

Spracovateľ:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci
Mgr. Martina Fratričová
referent sociálnej pomoci
pre jednotlivcov
a bytového hospodárstva

apríl 2018

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko (pracovná terapia, finančná podpora
klientov v rámci integrácie, príspevok na električenky, položky na pracovnú terapiu
ZO JDS Krasňany (výlet do Nitry)
ZO JDS Krasňany (výlet do Danubiany a vodné dielo Gabčíkovo)
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri príležitosti
posedenia – Deň matiek, jubilantov, Mikulášske posedenie pre deti
Slovenský zväz invalidov – ZO Rača (športové hry na Malom Slavíne)
ZO JDS Bratislava-Rača (výlet do Prahy)
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých (relaxačný pobyt)
Stará jedáleň, o.z. (tlač materiálov)
Priatelia Rače, o.z. (realizácia antigrafiti náteru na železničnej stanici BratislavaRača
Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na tvorivé dielne, karneval – výzdoba,
program, CD prehrávač)
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, strava, poistenie
liečebných nákladov v zahraničí pre 2 znevýhodnené deti)
Raná starostlivosť, n.o. (nákup špeciálnych pomôcok pre deti so zrakovým
postihnutím)
Mládež ulice, o.z. (cyklokino, pomôcky na stretart, propagácia, materiál potrebný
na prípravu komunitnej hry
Krasňanko, o.z. (doprava, vstupné, výtvarné potreby pre deti)
OZ Vagus, o.z. (vzdelávanie, materiál potrebný na výkon projektu, medicínsky
materiál)
OZ Prevencia V&P (tlač letákov)
AD-ea, občianske združenie (nákup zvukovej a svetelnej techniky, hudobného
nástroja)
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700,- €
700,- €
0,- €
500,- €
500,- €
700,- €
500,- €
500,- €
500,- €
510,- €
570,- €
2.500,- €
1.830,- €
340,- €
1.000,- €
1.000,- €
1.000,- €

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu
odporúča

a) MZ MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko (pracovná terapia, finančná podpora
klientov v rámci integrácie, príspevok na električenky, položky na pracovnú terapiu
ZO JDS Krasňany (výlet do Nitry)
ZO JDS Krasňany (výlet do Danubiany a vodné dielo Gabčíkovo)
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri príležitosti
posedenia – Deň matiek, jubilantov, Mikulášske posedenie pre deti
Slovenský zväz invalidov – ZO Rača (športové hry na Malom Slavíne)
ZO JDS Bratislava-Rača (výlet do Prahy)
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých (relaxačný pobyt)
Stará jedáleň, o.z. (tlač materiálov)
Priatelia Rače, o.z. (realizácia antigrafiti náteru na železničnej stanici BratislavaRača
Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na tvorivé dielne, karneval – výzdoba,
program, CD prehrávač)
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, strava, poistenie
liečebných nákladov v zahraničí pre 2 znevýhodnené deti)
Raná starostlivosť, n.o. (nákup špeciálnych pomôcok pre deti so zrakovým
postihnutím)
Mládež ulice, o.z. (cyklokino, pomôcky na stretart, propagácia, materiál potrebný
na prípravu komunitnej hry
Krasňanko, o.z. (doprava, vstupné, výtvarné potreby pre deti)
OZ Vagus, o.z. (vzdelávanie, materiál potrebný na výkon projektu, medicínsky
materiál)
OZ Prevencia V&P (tlač letákov)
AD-ea, občianske združenie (nákup zvukovej a svetelnej techniky, hudobného
nástroja)

700,- €
700,- €
0,- €
500,- €
500,- €
700,- €
500,- €
500,- €
500,- €
510,- €
570,- €
2.500,- €
1.830,- €
340,- €
1.000,- €
1.000,- €
1.000,- €

b) starostovi MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:
JMPROFI, s.r.o (tlač diplomov, plagáty, študijné materiály ...)
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150,- €

3. Dôvodová správa
Občianske združenia a spolky predložili svoje žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom. Všetky občianske združenia a spolky splnili podmienky, ktoré
vyžaduje VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača.
Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v schválenom rozpočte na rok 2018 vyčlenených 18.000,- €.
(Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001).
Podľa platného VZN č. 3/2016 je možné prerozdeliť v prvom termíne tri štvrtiny finančných
prostriedkov vyčlenených na jednotlivé účely, t. j. 13.500,- €. Navrhujeme rozdeliť sumu 13.500,- €.
Všetci žiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača.

4. Materiál
1. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Občianske združenie STOPA Slovensko
Pražská 33, 811 04 Bratislava
Mgr. Pavol Sabela
„Integrácia 2018“
08.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Občianske združenie Stopa prevádzkuje integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na
hranici tejto formy extrémneho sociálneho vylúčenia. Cieľom je prevencia bezdomovectva, resp. pomoc
pri návrate späť do bežného života ľudí na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom projektu
Integrácia 2018 je nácvik pracovných zručností, práca s PC, písanie CV, pomoc pri hľadaní práce na
PC, sociálne a špecializované poradenstvo, krízová intervencia, sociálna asistencia, výkon aktivačných
prác, post integračné terapeutické skupiny pre klientov, ktorým sa podarilo opustiť ulicu a svet
bezdomovectva.
Denné integračné centrum sa zameriava na osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením alebo už
vylúčené. Poskytuje im pomoc zameranú na riešenie ich aktuálnej životnej situácie s cieľom zvýšiť ich
schopnosť resocializácie a reintegrácie. Cieľom centra pri práci s klientom je získanie stabilného príjmu,
bývania, obnovenie prirodzených vzťahov, pomoc pri riešení žiadostí o prijatie do pobytových zariadení
služieb sociálnej starostlivosti. Na tieto ciele využívajú motivačné rozhovory, asistencia pri riešení
sociálnych dávok, exekúcii, vybavovania dokladov. V rámci centra učia klientov pracovať s počítačom,
ako napísať životopis, mail, kde hľadať prácu. Pomocou „hier“ nacvičujú modelové situácie uchádzania
sa o zamestnanie, ako správne telefonovať, ako sa sebaprezentovať. Poskytujú aj psychologické služby,
skupinové aktivity (komunitné stretnutia). Vytvárajú sieť sociálne aktívnych firiem, ktoré prijímajú
klientov do zamestnania a tým zvyšujú šance klientov opustiť sociálne služby.
Na území mesta Bratislavy je nedostatok služieb pre ľudí bez domova, sú títo ľudia v permanentnej
migrácii. Podľa vyjadrení OZ je v Rači jedna z najväčších komunít ľudí bez domova, ktorí OZ Stopa
navštevujú. Tento projekt je zameraný na finančnú podporu komplexného prístupu, je súčasťou
viaczdrojového komplexného financovania sociálnej služby integračné centrum.
Požadovaný účel:
- odmena koordinátor:
- pracovná terapia/finančná podpora klientov v rámci integrácie:
500 =1os/1hod/3 € odmena z toho 2 € klient 1€ povinné odkladanie
na budúcnosť po ukončení procesov a začatie života mimo ulicu
- príspevok na električenky klientom(klient si ju musí spolufinancovať):
(6 klientov /15 € zo zdrojov dotácie, zvyšok doplatenie klient)
- položky pre pracovnú terapiu (napr. kvety, rukavice, nástroje a pod):
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300,- €
500,- €
100,- €
100,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

01.03.2018
01.10.2018
Integračné centrum STOPA, Pražská 33, Bratislava, pracovnoterapeutické aktivity na území mesta Bratislavy
11.000,- €
1.000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 500,Iné zdroje financovania projektu: zdroje od nadácie Granvia
Odporúčaná výška dotácie:
700,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: pracovná terapia, finančná podpora klientov v rámci
integrácie, príspevok na električenky klientom, položky na pracovnú terapiu)
2. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia
Bratislava-Kadnárova 19
Kadnárova 19, 831 52 Bratislava
Milan Černuška, predseda ZO JDS Kadnárova 19
„Jednodňový autobusový výlet do Nitry“
31.01.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Kadnárova 19 združuje členov seniorského
veku v počte 60 členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do spoločenských akcií v spolupráci s MČ
Bratislava-Rača a Denným centrom Krasňany. Dotáciu žiadajú na poučný jednodňový autobusový
poznávací zájazd do Nitry za účelom návštevy kultúrnych pamiatok – Múzea nitrianskeho kniežatstva,
hradu a okolia a zoznámiť sa s históriou Nitrianskeho kniežatstva za pomoci odborného výkladu.
Dotáciu žiadajú na náklady spojené s dopravou vo výške 450,- € a na vstupné vo výške 250,- €|.
Požadovaný účel:
- dopravné náklady:
- vstupné:

450,- €
250,- €

Začiatok projektu:
1 deň v letných mesiacoch 2017
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Mesto Nitra
Celkový rozpočet projektu:
700,- €
Požadovaná výška dotácie:
700,- €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 300,- €
rok 2016 - 250,- €
rok 2015 - 250,- €
Iné zdroje financovania projektu: žiadne
Odporúčaná výška dotácie: 700,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: dopravné náklady, vstupné do múzea)
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3. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia
Bratislava-Kadnárova 19
Kadnárova 19, 831 52 Bratislava
Milan Černuška, predseda ZO JDS Kadnárova 19
„Jednodňový výlet do Danubiany a vod. diela Gabčíkovo“
07.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Kadnárova 19 združuje členov seniorského
veku v počte 60 členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do spoločenských akcií v spolupráci s MČ
Bratislava-Rača a Denným centrom Krasňany. Dotáciu žiadajú na jednodňový poznávací zájazd do
Danubiany a prehliadku vodného diela Gabčíkovo. S exkurziou elektrárne a vodného diela. Tento
zájazd majú záujem realizovať pri príležitosti 20. výročia založenia JDS na Slovensku.
Dotáciu žiadajú na náklady spojené s dopravou vo výške 200,- € a na vstupné vo výške 50,- €|.
Požadovaný účel:
- dopravné náklady:
- vstupné:
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

200,- €
50,- €
1 deň
Gabčíkovo
300,- €
250,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 300,- €
rok 2016 - 250,- €
rok 2015 - 250,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné 50,- €
Odporúčaná výška dotácie:

0,- €

Podľa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom je dotáciu možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na
ten istý účel iba raz.
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Krasňany žiada 2 dotácie v prvom polroku, obidve
na jednodňový výlet. Navrhujeme im schváliť dotáciu len na jednodňový výlet do Nitry.
4. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
Haanova 10, 851 04 Bratislava
Stanislav Čulen, predseda
„Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich
občanov mestskej časti Bratislava-Rača
na rok 2018“
30.01.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Sociálno-rehabilitačný projekt je zameraný na rozvoj voľno-časových aktivít pre nepočujúcich
mestských častí v Bratislave. Sú to špecifické poradenské aktivity, sociálno-rehabilitačné kurzy,
spoločenské, kultúrne a rekreačno-športové podujatia bez komunikačných bariér. Sú jediná špecifická
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sociálna organizácia zameraná na starostlivosť o nepočujúcich všetkých vekových kategórii. Poskytujú
sociálne poradenstvo a tlmočnícke služby. Pravidelne každý rok organizujú podujatia ako besedy
o aktuálnych sociálnych otázkach nepočujúcich, valentínske stretnutia mladých a seniorov, lyžiarsky
kurz v Kremnici, posedenie ku dňu Matiek nepočujúcich, podujatia pre nepočujúce deti, posedenia
dôchodcov a jubilantov, mikulášske posedenie pre deti, silvestrovský šachový turnaj. Uvedených
projektov sa aktívne zúčastňujú aj nepočujúci občania našej mestskej časti. Predseda spolku nám
bezodplatne zabezpečoval tlmočnícke služby pri komunikácii s jednou nepočujúcou klientkou nájomníčkou obecného bytu. Z MČ Bratislava-Rača má Bratislavský spolok nepočujúcich evidovaných
13 členov – nepočujúcich, ktorí sa aktívne zúčastňujú na ich aktivitách.
Požadovaný účel:
- posedenie ku Dňu matiek, občerstvenie, darčeky:
200,- €
- posedenie dôchodcov a jubilantov, občerstvenie, darčeky:
220,- €
- Mikulášske posedenie pre nepočujúce deti, občerstvenie, darčeky: 80,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

február 2018
december 2018
Bratislava
10.490,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 200,- €
rok 2015 - 200,- €
rok 2014 - 200,- €
Iné zdroje financovania projektu: ,účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, vlastné členské príspevky
Odporúčaná výška dotácie: 500,- €
(výška dotácie naviazaná na účel: občerstvenie, darčeky pri príležitosti posedenia ku Dňu matiek,
posedenia dôchodcov a jubilantov a Mikulášske posedenie pre nepočujúce deti)
5. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača
Hybešova 23,831 06 Bratislava
Dušan Máťuš
„Športové hry na Malom Slavíne“
21.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
SZI je združenie, ktorých členovia sú telesne postihnutí občania a ich priatelia. Väčšina ľudí žije v Rači,
Krasňanoch a na Východnom. Toto dobrovoľné združenie, organizuje pre svojich členov rekondičné
pobyty, výlety. Každoročne organizuje športové hry na Malom Slavíne. Spoločne sa stretávajú na
členských schôdzach, zapájajú sa do brigády pri čistení okolia Kultúrneho strediska Žarnovická.
Dotáciu požadujú na zorganizovanie športových hier na Malom Slavíne, kde počas akcie každoročne
uctievajú padlých vojakov kladením venca pri pomníku.
Požadovaný účel:
- doprava
- občerstvenie
- ocenenie

200,- €
200,- €
100,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:

09.06.2018
09.06.2018
Malý Slavín
800,- €
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Požadovaná výška dotácie:

500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 500,- €
rok 2016 - 750,- €
rok 2015 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu, ZO SZI
Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: doprava, občerstvenie, ocenenia)
6. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
PhDr. Jana Maniková
PhDr. Jana Maniková
„Račianska Senior Akadémia – 2. semester študijný rok 2017/18,
1.semester študijného roka 2018/19“
28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Račianska Senior Akadémia je projekt venovaný podpore seniorov v MČ Bratislava-Rača, ich využitia
svojho voľného času formou podpory mentálneho zdravia formou rozvoja a obohatenia vedomostí
a obohatenia vedomostí vo vybraných témach. Senior akadémia ponúka seniorom program sledujúci
trend celoživotného vzdelávania, ktorý je v súlade so životným obdobím seniora a jeho postavením
v spoločnosti, podporuje zachovanie a zlepšenie psychického a fyzického zdravia, podporuje
spoločenské a sociálne väzby seniora.
Požadovaný účel:
- tlačoviny, diplomy, plagáty, letáky:
70,- €
- pitný režim pre účastníkov
30,- €
- študijné materiály, knihy, kancelársky papier, zakladače na študijné materiály, náplň do
tlačiarne, iné potreby:
150,- €
- zabezpečenie webovej stránky www.seniorakadémia.sk:
250,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

január 2018
jún 2018
Zasadačka Obecného úradu Rača – poskytovaná bezplatne
1.470,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 150,- €
rok 2016 - 150,- €
rok 2015 - 150,- €
Iné zdroje financovania projektu: účastnícky poplatok, vlastné zdroje
Kurzy sú spoplatnené 50,- €/40,- € si hradí každý účastník.
Odporúčaná výška dotácie: 150,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: tlačoviny, diplomy, plagáty, letáky, študijné materiály, knihy,
kancelársky papier, zakladače na študijné materiály, náplň do tlačiarne, iné potreby)
Pri kontrole webovej stránky JMPROFI - Senior akadémie sme zistili, že nie je aktualizovaná. Majú
uvedené kurzy študijného roku 2015/2016. Aktuálne kurzy na 2. semester študijného roku 2017/2018
a 1. semester študijného roku 2018/2019 chýbajú.
7. Dotácia
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Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia
Bratislava-Rača (ZO JDS Rača)
Žarnovická 7, 831 06 Bratislava
PhDr. Alžbeta Capková
„Poznávací výlet seniorov v znamení významných výročí“
28.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
ZO JDS vznikla ako základná zložka celoštátnej organizácie JDS v roku 1996. Je súčasťou záujmovej
spoločenskej organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov v celoštátnom meradle
na ústrednej, krajskej, okresnej a miestnej úrovni. V roku 2018 si chcú zaspomínať na prevratné udalosti
v spoločných dejinách Čechov a Slovákov. Pripomíname si 100. výročie vzniku Československej
republiky, 50 výročie Pražskej jari a 25. výročie rozdelenia Československa a vzniku 2 samostatných
štátov. Pri tejto príležitosti chcú navštíviť Prahu, jej jedinečné historické pamiatky, výstavu k tomuto
jubileu a divadelné predstavenie. Ide o 3-dňový autobusový zájazd do Prahy a návšteva zámku
Konopiště.
Požadovaný účel:
- doprava:
1.100,- €
- vstupenky do divadla á 10,- € x 40 členov:
400,- €
Začiatok projektu:
september 2018
Koniec projektu:
september 2018
Miesto realizácie projektu:
Praha
Celkový rozpočet projektu:
3.580,- €
Požadovaná výška dotácie:
1.500,- €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 900,- €
rok 2016 - 800,- €
rok 2015 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje
Odporúčaná výška dotácie:
700,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: doprava do Prahy a vstupenky do Konopišťa)
8. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná
organizácia Bratislava-Krasňany
Hagarova 17, 831 51 Bratislava
Ing. Viliam Brázdil
„Relaxačný pobyt s rehabilitáciou“
28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Činnosť zväzu spočíva v starostlivosti o svojich členov, zaoberajú sa rôznymi ručnými prácami,
vytvárajú rôzne produkty, obrazy, pletené predmety, ktoré potom vystavujú na celoslovenskej výstave
slov. zväzu telesne postihnutých, každoročne sa zúčastňujú na celoslovenskej akcii „Kremnická
barlička“ v súťažnom prednese poézie, speve a prózy, robia prednášky, navštevujú divadelné a filmové
predstavenia.
Ich projekt spočíva hlavne v tom, aby svojich členov dostali z uzavretých priestorov medzi ľudí, aby
prišli na iné myšlienky. Dotáciu chcú využiť na rôzne aktivity spojené s rehabilitáciou členov, ako sú
masáže, plávanie, cvičenie. Prínosom tohto projektu je načerpanie nových síl, naučiť sa žiť spoločensky
a takto sa môžu po návrate domov zúčastňovať ďalších ich aktivít ako aj aktivít našej MČ. Miesto
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pobytu je bezbariérové a preto sa ho môžu zúčastňovať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorí sa naučia ako sa musia pohybovať vo svojej domácnosti bez pomoci inej osoby.
Požadovaný účel:
- pobytová daň mestu:
- vstup na plaváreň:
- masáže:

105,- €
200,- €
195,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

15.06.2018
21.06.2018
Pobytové zariadenie Relax v Štúrove
2.800,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 350,- €
rok 2016 - 300,- €
rok 2015 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje
Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: vstup na plaváreň, masáže)
9. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Stará jedáleň, občianske združenie
Kadnárova 68,831 51 Bratislava
Miroslav Dudlak
„Rekonštrukcia budovy Starej jedálne“
23.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: v roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 200,- €. Občianske
združenie Stará jedáleň vrátilo celú poskytnutú dotáciu vo výške 200,- €.
Popis projektu:
Stará jedáleň o.z. chce vybudovať priestor a prevádzkovať jedinečné a unikátne centrum „Stará jedáleň“
v priestoroch bývalej jedálne pri SOŠ masmédií a informačných štúdií na Kadnárovej ul., v ktorom budú
môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunita tráviť bezpečne svoj čas.
V priebehu roka 2018 chcú vytvoriť novú webovú stránku, ktorá je v súčasnej podobe nevyhovujúca
a následne ju bude počas roka aktualizovať. Počas roka budú organizovať rôzne podujatia, ktoré budú
propagovať aj prostredníctvom tlačených materiálov.
Požadovaný účel:
- webové stránky
- tlač materiálov

1.500,- €
500,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

marec, apríl 2018
december 2018
Stará jedáleň, Kadnárova 7, 831 51 Bratislava
2.000,- €
2.000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 200,- €
Iné zdroje financovania projektu: bez iných zdrojov
Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: webové stránky, tlač materiálov)
10. Dotácia
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Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Občianske združenie Priatelia Rače
Závadská 4, 831 06 Bratislava
Viktor Bielko
„Zatraktívnenie verejných priestorov Železničnej stanice
Bratislava-Rača (realizácia odloženej aplikácie antigrafiti
náteru“
26.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: v roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 400,- €. Občianske
združenie Priatelia Rače vrátilo celú poskytnutú dotáciu vo výške 400,- €.
Popis projektu:
Občianske združenie Priatelia Rače je dobrovoľné, neziskové, nezávislé nepolitické, verejnoprospešné
združenie obyvateľov a priateľov MČ Bratislava-Rača. Jeho poslaním je podpora Rače a jej dlhodobo
udržateľného kultúrneho, spoločenského a sociálneho rozvoja pri súčasnom zohľadnení jej miestnych
a historických špecifík, rôznorodosti, kultúrneho dedičstva a tradícií.
Jedná sa o druhú fázu projektu, a to konkrétne o aplikáciu antigrafiti náteru na už podľa návrhu
vymaľované steny podchodu. O zatraktívnení stien schodišťa a podchodu na nástupište č. 2 na
železničnej stanici Bratislava-Rača bolo v roku 2017 v pláne aj aplikácia antigrafiti náteru na
vymaľované plôch. Nakoľko celková realizácia projektu trvala dlhšie ako predpokladali a počasie už
nevyhovovalo podmienkam na aplikáciu antigrafiti náteru (teplota do 10o C) vrátili poskytnutú dotáciu
na tento účel 12.12.2017 z dôvodu odloženia realizácie na jar 2018.
Požadovaný účel:
- dofinancovanie antigrafiti náteru
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500,- €

apríl 2018
jún 2018
Železničná stanica Bratislava-Rača, podchod pre peších cestujúcich na
nástupišti č. 2
1.020,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 950,- €
rok 2016 - 450,- €
Iné zdroje financovania projektu: Železnice SR
Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: realizácia antigrafiti náteru)
11. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie
Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava
Michaela Horváthová
Eva Tulejová
„Ráčik pre celú rodinu“
28.2.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik z iniciatívy
mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného pre mamy, deti a celé
rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum funguje na dobrovoľníckej báze
mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť.
Rodinné centrum Ráčik tak môže slúžiť obyvateľom MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného
času.
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Popis projektu:
Podstatou predkladaného projektu je udržať a rozvíjať činnosť centra, zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb
a tým ponúknuť komunite rodín s malými deťmi v Rači stretávať a spoznávať sa.
1. Tvorivé dielne:
Tvorivé dielne sú obľúbenou aktivitou pre všetky vekové kategórie návštevníkov rodinného centra –
dospelých aj deti. Tvorivé dielne - workshopy sa budú konať 1-2x za mesiac (1x pre dospelých, 2x pre
deti. Deti maľujú a vyrábajú rôzne predmety z papiera, špagátikov, látok, plastových zvyškov
(poháriky, fľaše, viečka...) atď. Z projektu by bola hradená časť materiálu na všetky výtvarné dielne,
zvyšok si uhradia účastníci v rámci vstupného.
2. Karneval/ Interaktívne vystúpenie/CD prehrávač
Karneval je tradičné podujatie v Ráčiku. Každoročne sa podujatia zúčastní asi 20-30 detí a ich rodičov.
Akcia sa bude konať v priestoroch Ráčika. Deti budú mať priestor odprezentovať svoju masku,
zatancovať si a pohrať sa v herničke.
CD prehrávač, ktorý majú momentálne k dispozícii už nefunguje a tak sú nútení si ho požičiavať. Radi
by si zakúpili nový, ktorý využijú aj na ďalších podujatiach v Ráčiku a v herniach.
3. Výroba odznakov
Mimoriadne obľúbenou aktivitou u detí, ktorú momentálne ešte nemajú zaradenú v Ráčiku, je vyrábanie
odznakov. Podporuje to detskú kreativitu, jemnú motoriku. Je možné ho používať opakovane na rôznych
akciách a vyrábať odznaky na špeciálne témy. Prvé odznaky chcú vyrobiť aj s ich novým logom a web
adresou Ráčika a použili ich tak následne na propagáciu Ráčika na ďalších akciách.
4. Hľadanie vajíčok
Aj tento rok by chceli usporiadať pre rodiny, prevažne z Rače, hľadanie vajíčok v prírode ( Horáreň
Krasňany). Pre deti je dôležité tráviť čas s rodinou a zároveň stretávať iné rodiny a deti z okolia.
Program: tvorivé dielničky, ukážky zdobenia vajíčok a viazanie korbáčov, hľadanie vajíčok v lese,
spoločné hry (podľa počasia).
Z dotácie nakúpia materiál na tvorivé dielničky, vajíčka a občerstvenie , aby táto akcia nemusela byť
platená a teda prístupná aj pre sociálne slabé rodiny z Rače a okolia.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

február 2018
marec 2018
Priestory rodinného centra Ráčik na Peknej ceste 9,
Bratislava-Krasňany
850,- €
510,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 400,- €
rok 2016 - 450,- €
rok 2015 - 1.250,- €
Iné zdroje financovania projektu: vstupné, príspevok z 2 % dane
Odporúčaná výška dotácie:
510,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: materiál na tvorivé dielne pre deti a maminy, karneval –
program a výzdoba, CD prehrávač).
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12. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Ing. Gabriela Kulolová
„Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače“
27.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 28 rokov. Je zamerané na neformálne
vzdelávanie mladých ľudí, a prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady
a pomáha rozvíjať hodnotné skúsenosti.
Projekt letného tábora pre sociálne znevýhodnené deti z mestskej časti Bratislava-Rača je organizovaný
v chorvátskom kempe Baško Polje. Tábor je určený pre deti - žiakov základných škôl. Tábor zahŕňa 10dňový pobyt detí v prímorskom prostredí Dalmácie v moderných klimatizovaných mobilných
domčekoch, stravovaním v blízkej reštaurácii, športovými aktivitami, ktoré poskytujú miestne
športoviská a areáli kempu. Dotácia je na zabezpečenie účasti 2 znevýhodnených detí Rače v letnom
tábore v chorvátskom kompe Baško Polje – ubytovanie, strava a poistenie.
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mestskej časti Bratislava-Rača budú zapojené do tábora za
účasti svojich rovesníkov. Cieľom tábora je aj takýmto spôsobom prispieť k integrácii týchto detí
v rámci kolektívu svojich rovesníkov. Pri identifikácii a výbere detí je nápomocný MÚ - oddelenie pre
sociálne veci.
Požadovaný účel:
- ubytovanie (25,- € x 7 nocí x 2 deti)
350,- €
- stravovanie (15,- € x 7 dní x 2 deti)
210,- €
- náklady na poistenie liečebných nákladov v zahraničí
0,50 € x 10 dní x 2 deti
10,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

február 2018
august 2018
Baško Polje – chorvátsky kemp na pobreží Jadranského mora
15.350,- €
570,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 400,- €
rok 2016 - 200,- €
rok 2015 - 0,- €
Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu
Odporúčaná výška dotácie:
570,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: ubytovanie, strava, poistenie liečebných nákladov v zahraničí
pre 2 deti v letnom tábore)
13. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Raná starostlivosť, n.o
Panenská 28, 811 03 Bratislava
Otília Čechová
„Centrum včasnej intervencie špecializované na zrak“
28.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
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Popis projektu:
Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie pre
rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodneným vo veku do 7 rokov. V máji 2017 otvorila
Centrum včasnej intervencie v budove Zdravotného strediska Tbiliská, kde MČ poskytuje priestory za
symbolické 1 €. Ide o vôbec prvé centrum na Slovensku, ktoré bude špecializované na zrakové
znevýhodnenie u detí.
Raná starostlivosť pravidelne každoročne organizuje viacdňové pobyty pre rodiny, kde sa rodiny bližšie
spoznávajú, zdieľajú svoju životnú situáciu, navzájom sa podporujú, aktívne a tvorivo trávia čas pri
rôznych aktivitách a odborných workshopoch. Pobyt sa tento rok uskutoční v termíne 05.-08. júla v
Bojniciach. Chcú nakúpiť drobné športové potreby pre detské aktivity (lopty, hulahop, lietajúce taniere,
a pod.) a pre deti špeciálne pomôcky a hračky na zrakovú, hmatovú a sluchovú stimuláciu, rozvoj jemnej
motoriky a alternatívnej komunikácie. Objednajú výrobu špeciálnej pomôcky - tzv. Malej izby Lilli
Nielsen, ktorá deťom umožňuje samostatnú hru a aktívne učenie, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre deti
so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Objednajú hracie podložky, ktoré budú prispôsobené na
ležanie a polohovanie pre deti a hračky pre spastické deti, ktoré majú stuhnuté svalstvo. Finančné
prostriedky použijú aj na kúpu špeciálnej pomôcky LightAide, slúžiacej na zrakovú stimuláciu detí.
Zorganizujú školenie pozostávajúce z 2 školiacich dní (spolu 16 hodín), na ktorom dostanú špeciálni
pedagógovia z ďalších centier včasnej intervencie a z centier špeciálnopedagogického poradenstva k
dispozícii pre svoje pracoviská sadu zrakových testov LEA SYMBOLS® a inštruktáž k ich používaniu
pre cieľovú skupinu detí a študentov so zrakovým znevýhodnením vo veku do 18 rokov. Testy venovala
pani Dr. Lea Hyvärinen a firma Good-lite a sú v celkovej hodnote 3 500 EUR.
Zabezpečia grafickú prípravu a tlač propagačných materiálov (letáky o činnosti centra včasnej
intervencie, zrakovo stimulačné pexeso, tričká pre klientské rodiny, magnetky a odznaky).
Požadovaný účel:
- nákup špeciálnej pomôcky LightAide s príslušenstvom

2.000,- €

- špeciálne pomôcky a hračky pre deti (250 €), športové vybavenie
na pobyt pre rodiny (100 €), výroba hracích podložiek (150 €)
a Malých izieb (1 000 €) na mieru

1.500,- €

- školenie LEA SYMBOLS® - ubytovanie (200 €) a cestovné (150 €)
pre školiteľov, príprava a tlač školiacich manuálov a certifikátov
(400 €), občerstvenie (150 EUR), kancelárske potreby (100 EUR)

1.000,- €

- príprava a tlač školiacich manuálov a certifikátov (400 €),
občerstvenie (150 €), kancelárske potreby (100 €)

1.000,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

apríl 2018
november 2018
Tbiliská, Bratislava-Rača, Športhotel Bojnice – pobyt pre rodiny
v mesiaci júl
10.000,- €
5.500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 2.050,- €
rok 2016 - nebola podaná žiadosť o dotáciu
rok 2015 - nebola podaná žiadosť o dotáciu
Iné zdroje financovania projektu: Nadácia Wolkswagen, Dr. Lea Hyväromem a firmaa Good-lite
Odporúčaná výška dotácie:
2.500,- €
(nákup špeciálnych pomôcok pre deti so zrakovým postihnutím, športové vybavenie na pobyt pre
rodiny, školenie, príprava a tlač školiacich manuálov, certifikátov, kancelárske potreby, príprava
a tlač propagačných materiálov – letáky, zrakové pexeso, tričká, odznaky, magnetky).
14. Dotácia
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Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Mládež ulice
Cyprichova 22, 831 54 Bratislava
Mgr. Peter Kulifaj
Pohodička na sídlisku
22.02.2016

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok. V roku 2017 poskytnutá dotácia
vo výške 1.400,- €. OZ Mládež ulice z poskytnutej dotácie vrátilo sumu vo výške 1.027,21 €.
Popis projektu:
OZ Mládež ulice vzniklo v roku 2000 a od mája 2012 pôsobí v MČ Bratislava-Rača (Východné).
Poslaním združenia je zlepšovanie kvality života detí z bežného i sociálne znevýhodneného prostredia
a pomôcť im budovať základy pre plnohodnotný život v dospelosti. Služby ponúka prostredníctvom
terénnej sociálnej práce a klubovej činnosti založenej na nízkoprahových princípoch. Hlavnými
činnosťami sú kontaktná práca, situačná intervencia, sociálne poradenstvo, preventívne aktivity,
poskytovanie informácií, organizovanie komunitných akcií a voľnočasové aktivity organizované spolu
s klientmi. Mládež ulice je členom OZ Stará jedáleň, ktorá je platformou na vybudovanie
novovznikajúceho komunitno-mládežníckeho centra Stará jedáleň v Krasňanoch.
Projekt budú realizovať pomocou veľkej komunitnej hry v mesiacoch Máj - September, kedy by mali
mladých ľudí z celej Rače motivovať, aby spoznávali rôzne miesta Rače, vytvárali si k nej vzťah, trávili
v nich svoj voľný čas. Na rôzne miesta po Rači pripravia zábavné, atraktívne "skryté úlohy" (obdoba,
ktorá sa tomu podobá je geocache - hľadanie skrytých pokladov iba podľa geografických súradníc),
ktoré mladí ľudia budú hľadať na základe indícií a budú ich musieť vyriešiť. Úlohy sa budú týkať života
mladých ľudí, histórie, tradícií, života Rače a jej obyvateľov. Chcú dať priestor na zábavnú hru, do
ktorej sa zapoja mladí ľudia so svojimi rodinami, budú objavovať čaro Rače a zároveň súťažiť o ceny,
ktorých víťazi budú vyhlasovaní počas komunitnej akcie. Pripravia cyklokino, ktoré je v Rači známe film sa premieta počas tvorby elektriny šliapaním na bicykel, tiež streetart - teda výtvarné umenie priamo
vo verejnom priestore, kde prizvú mladých výtvarníkov, ktorí spolu s ľuďmi z Rače budú vytvárať
umenie, ktoré budú symbolizovať vzťah k Rači. Bude hudba, jedlo a to všetko vo dvore Starej jedálne budúceho komunitno - mládežnického centra.
Požadovaný účel:
- cyklokino
- pomôcky na stretart počas komunitného podujatia
- občerstvenie počas komunitného podujatia
- materiál potrebný na prípravu komunitnej hry
- odmeny pre víťazov komunitnej hry
- propagácia – dizajn plagátu, tlač plagátov
- komunitné náklady – telefón a internet
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500,- €
800,- €
700,- €
500,- €
1.000,- €
400,- €
400,-€

apríl 2018
december 2018
MČ Bratislava-Rača
4.000,- €
4.000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: rok 2017 – 1.400,- €
rok 2016 - 750,- €
rok 2015 - 700,- €
Odporúčaná výška dotácie :
1.830,- €
(cyklokino, pomôcky na stretart, občerstvenie, materiál na prípravu komunitnej hry, vecné
odmeny pre víťazov, propagácia, komunitné náklady – telefón a internet)
Iné zdroje financovania projektu: žiadne
15. Dotácia
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Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Krasňanko o.z
Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava
Marta Štefánková
„Malí veľkí výletníci“
28.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok
Krasňanko vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie preferujúce
individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi, tzv. Montessori
pedagogika. Funguje v prenajatom rodinnom domčeku v Rači na Hruškovej ulici. Cieľom práce
združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť sprevádzať svet v celistvosti
a súvislostiach, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Kladie sa dôraz na rozvoj sebadisciplíny
– dieťa sa učí ovládať svoje správanie, učí sa rešpektovať pravidlá.
Popis projektu:
Plánujú pre deti, ktoré navštevujú Krasňanko zorganizovať niekoľko výletov mimo škôlku a ukázali im
rôzne prírodné alebo kultúrne zaujímavosti. Nakoľko sú deti vo vekovom rozmedzí 3-6 rokov potrebujú
na jednotlivé výlety objednať autobusovú dopravu, ktorú by čiastočne uhradili z prostriedkov dotácie a
tiež vstupné.
Požadovaný účel:
- návšteva Slovenskej filharmónie - vstupné:
- návšteva Slovenskej filharmónie - doprava:
- návšteva výstavy pre deti - vstupné:
- návšteva výstavy pre deti - doprava:
- výlet na farmu - doprava:
- výtvarné potreby na spracovanie projektov:
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

50,- €
80,- €
0,- €
80,- €
100,- €
30,- €

marec 2018
november 2018
Hybešova, Bratislava-Rača
500,- €
340,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 500,- € celkovo 2075,- €
rok 2016 - 850,- €
rok 2015 - 800,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy
Odporúčaná výška dotácie :
340,- €
(vstupné, doprava, výtvarné potreby)
16. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa :

OZ Vagus
Čelakovského 2, 811 03 Bratislava
Mgr. Sergej Kára
Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova - Streetwork
01.03.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017 – nepožiadali o dotáciu
Popis projektu:
Šesť dní v týždni vyrážajú streetworkeri do terénu od 17,00 do 22.00 hod. Práve v týchto hodinách je
najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova v ich prostredí. Prácou vo dvojici zaručujú sami sebe
bezpečnosť a zároveň môžu klientovi poskytnúť efektívnejšiu formu pomoci. Práca v teréne prebieha
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dvoma formami. Prvou formou je samotné vyhľadávanie klienta, systematická kontrola potenciálnych
lokalít a pravidelné navštevovanie klienta v jeho prostredí. Klienti sú vyhľadávaní na neobvyklých
miestach, na ktorých by si bežný človek nevedel predstaviť svoj domov. Najčastejšie ide o teplovodné
neobývané časti bytoviek. Druhou formou práce v teréne je vydávanie stravy v pravidelných časoch a na
konkrétnych miestach. Je veľmi významnou formou, pretože pracovníci môžu kontaktovaného klienta
odkázať na výdaj stravy, kde s ním môžu streetworkeri ďalej pracovať. Táto služba je zabezpečovaná
v spolupráci so združením Kresťania v meste. V zimných mesiacoch sa výdaj stravy koná 3x do týždňa
a v letných mesiacoch 2x do týždňa. V priemere chodí na výdaj 70 ľudí bez domova.
Služby, ktoré poskytuje streetwork je základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov,
ošetrenie, motivačný rozhovor, kontaktovanie rodiny klienta, poskytnutie infoletáku o službách
poskytovaných ľuďom bez domova, ľudský kontakt, sociálna asistencia na úradoch, krízová intervencia,
výdaj stravy, výdaj šatstva, spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení klientovej situácie.
Na území MČ Bratislava- Rača systematicky pracujú s klientmi na 41 kontaktných miestach, ktoré
cielene navštevujú.
Požadovaný účel:
Vzdelávanie, pohonné hmoty, materiál potrebný
na výkon projektu, medicínsky materiál
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.000,- €

01.01.2018
31.12.2018
MČ Bratislava – Rača, Bratislava
101.648,- €
1.000,- €
1.000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: rok 2017 - nebola podaná žiadosť na dotáciu
rok 2016 - nebola podaná žiadosť na dotáciu
rok 2015 - 725,- €
Iné zdroje financovania projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta Bratislava,
NP TST v obciach IA, 2 %.
17. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Občianske združenie Prevencia V&P
Západná 2, Bratislava, pošt. adresa Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
PhDr. Alena Kopányiová, PhD
„Prevencia pitia mladých v lokalite Rača“
28.02.2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: nepožiadali o poskytnutie dotácie
Popis projektu:
OZ Prevencia V&P je mimovládne, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné združenie občanov, ktoré
vzniklo v roku 1999. Cieľom činnosti je preventívne ochraňovať práva dieťaťa, pomáhať pri vytváraní
ideových, koncepčných a materiálnych podmienok najmä zdravotnej sociálnej výchovne j
a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku.
Projekt „Lokalizuj“ , ktorý OZ Prevencia V&P realizuje v MČ Bratislava-Rača má za cieľ podporovať
obec a samosprávu v rozvoji a implementácii koordinovaných a na konkrétne podmienky MČ
Bratislava-Rača prispôsobených lokálnych preventívnych stratégií. Projekt „Lokalizuj“ sa začal
realizovať v roku 2017 a je zameraný na preventívne aktivity na zníženie konzumácie alkoholu
u mladých ľudí. Cieľom projektu je realizácia efektívnej prevencie pitia alkoholu u mladých v lokalite
Rača, a to formami spolupráce:
- preventívne aktivity v škole (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bratislava III - CPPPaP),
- nízkoprahové aktivity pre mládež (v spolupráci s OZ Mládež ulice),
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- Miestny úrad MČ Bratislava-Rača
Z dotácie chcú hradiť tlač letákov pre predajcov alkoholu na kultúrnych podujatiach – hody, vinobranie,
mzda koordinátora preventívnych aktivít a financovať odborné vzdelávanie pre experta prevencia na
medzinárodnom workshope (november Bolzano, Taliansko).
Mestská časť bude spolupracovať pri distribúcii letákov predajcom počas hodov a vinobrania. Letáky
sa budú odovzdávať budúcim predajcom pri rezervácii predajných stánkov, ako aj predajcom z dvora,
ktorí budú predávať alkoholické nápoje.
Požadovaný účel:
- tlač letákov pre predajcov alkoholu (500ks a 2 €)
- mzda hlavného koordinátora projektu:
- účasť preventívneho experta na vzdelávaní
(Bolzano, Taliansko, cestovné, diéty, ubytovanie)
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

1.000,- €
1.800,- €
900,- €

apríl 2018
december 2018
ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného, CPPPaP, MÚ MČ Bratislava-Rača
8.005,- €
3.700,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - nepožiadali o dotáciu
rok 2016 - nepožiadali o dotáciu
rok 2015 - nepožiadali o dotáciu
Iné zdroje financovania projektu: mzda preventívneho experta BA3 Rača, vzdelávanie manažéra
projektu, lokálne preventívne aktivity, individuálny tréning preventívneho experta pre MČ BratislavaRača
Odporúčaná výška dotácie:
1.000,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: tlač letákov 1.000,-€)
18. Dotácia
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

AD-ae, občianske združenie
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
David Kostlán
„Komunitné centrum Ako doma“
28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok.
Popis projektu:
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a umeleckých aktivít
na miestnej a lokálnej úrovni pre cieľové skupiny mládeže, mamičiek s deťmi a celé rodiny bývajúcich
v Bratislave Rači, a to predovšetkým v časti Východné.
Hlavným prostriedkom, ktorým sa združenie usiluje o dosiahnutie cieľov, je realizácia a propagácia
Komunitného centra Ako Doma (ďalej len „KS Ako doma“), ktoré združuje hlavné voľnočasové a
vzdelávacie aktivity združenia.
Hlavnými aktivitami KC Ako Doma je hudobný klub Fusion pre tínedžerov, výuka angličtiny a hranie
spoločenských hier.
V rámci KC Ako Doma si vyžaduje najviac investícií projekt Fusion. Každý týždeň sa stretávajú s
mladými študentami vo veku 13-18 rokov, s ktorými nacvičujú rock-popové piesne a učia ich hrať na
hudobné nástroje. Dvakrát do roka majú koncert pre verejnosť, vždy jeden v lete na konci školského
roku a jeden v zime pred Vianocami. Všetci členovia KC Ako doma pôsobia v projekte ako
dobrovoľníci, študenti platia symbolické členské 15 eur na semester, ktorý slúži na pokrytie občerstvenia
a energie. Žiadne iné zdroje na nákup prístrojov a zvukové a audio techniky nemajú.
Požadovaný účel:
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a) zvuková a svetelná technika:
- mikrofóny
- káble a konektory
- stojany na mikrofóny
- svetelná zostava
b) hudobné nástroje:
- bicie
c) pódium a prevoz techniky:
- kufre na príslušenstvo audio techniky
- pódiové platformy
d) propagácia:
- tlač letákov, plagátov bannerov, facebooková reklama
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

500,- €
300,- €
300,- €
500,- €
500,- €
200,- €
500,- €
200,- €

01.01.2018
31.08.2018
Komunitné centrum Ako Doma, Pri Šajbách 1, Bratislava
4.000,- €
3.000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2017 - 500,- €
rok 2016 - 300,- €
rok 2015 - 200,- €
Iné zdroje financovania projektu: dary právnických osôb
Odporúčaná výška dotácie:
1.000,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: nákup zvukovej a svetelnej techniky, hudobného nástroja,
pódium a prevoz techniky propagácia)
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5. Stanoviská stálych komisií
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť sociálne veci

Komisia

stanovisko
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre
nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
700,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany
700,- €
Bratislavský spolok nepočujúcich
500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
500,- €
Jednotka dôchodcov na Slovensku, ZO Rača
700,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany 500,- €
Stará jedáleň, o.z.
500,- €
Priatelia Rače, o.z.
500,- €
Rodinné centrum Ráčik, o.z.
510,- €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
570,- €
Raná starostlivosť, n.o.
2.500,- €
Mládež ulice, o.z.
1.830,- €
Krasňanko, o.z.
340,- €
OZ Vagus, o.z.
1.000,- €
OZ Prevencia V&P
1.000,- €
AD-ea, občianske združenie
1.000,- €

Komisia finančná a majetková

zapracované
A/N

A

b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu
pre nasledovnú organizáciu:
JMPROFI s.r.o.
150,- €

Komisia školská, kultúrna, športová a pre
podporu podnikania a vinohradníctva
Komisia
životného prostredia
územného plánu a dopravy

Komisia sociálna a bytová

výstavby,
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre
nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
700,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany
700,- €
Bratislavský spolok nepočujúcich
500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
500,- €
Jednotka dôchodcov na Slovensku, ZO Rača
700,- €
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A

zdôvodnenie

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany 500,- €
Stará jedáleň, o.z.
500,- €
Priatelia Rače, o.z.
500,- €
Rodinné centrum Ráčik, o.z.
510,- €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
570,- €
Raná starostlivosť, n.o.
2.500,- €
Mládež ulice, o.z.
1.830,- €
Krasňanko, o.z.
340,- €
OZ Vagus, o.z.
1.000,- €
OZ Prevencia V&P
1.000,- €
AD-ea, občianske združenie
1.000,- €
b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu
pre organizáciu:
JMPROFI s.r.o.
150,- €
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