Názov projektu:

Bystričania neznášajú opustené deti
Autor/ka: Dana Žilinčíková
Stručný popis:
Projekt cez zážitkové aktivity rozvíja porozumenie komunity smerom k ohrozeným (opusteným)
deťom a ich rodinám a smerom k náhradnému rodičovstvu ako základnému nástroju na to, aby sa
Banská Bystrica mohla stať mestom, z ktorého nebudú odchádzať deti do detských domovov. Pretože
občania a miestne organizácie v meste dokážu ich opustenosti predísť, alebo sa o ne spoločne
postarať, ak sa im to stane.

Popis projektu:
Projekt posilňuje význam funkčného rodinného zázemia a zdravej komunity pre kvalitu života a pomoc
najzraniteľnejším jej členom – deťom. Nadväzuje na tradíciu 15 rokov odborných služieb a aktivít
Centra Návrat na podporu náhradného rodičovstva na území mesta, na tradíciu záchrany detí, ktorým
hrozí opustenie (Za)chráňme Kukulíka (7. rok) a odborných služieb pre rodiny v ohrození (9. rok), na
kompetenciu mesta v zmysle Zákona o „ochrane detí“ smerom k prevencii a podpore rodín s deťmi vo
veľkom ohrození a ochrane detí. Ďalej na vybudovaný informačný internetový priestor pre rodiny s
deťmi o službách pre rodiny a o náhradnej rodinnej starostlivosti – www.bb.mestorodiny.sk (od roku
2011).
Aktivity projektu a časový harmonogram:
JÚN – SEPTEMBER
- 5 zážitkovo-informačných seminárov „Čo môžem(e) urobiť pre opustené dieťa?“ (prednostne
v Komunitných a Materských centrách a v prorodinne orientovaných komunitách)
- tvorba a tlač motivačných materiálov k tejto téme
JÚN – NOVEMBER
- vynovenie web stránky bb.mestorodiny.sk + aktualizácia príspevkov o náhradnom rodičovstve
a o službách pre rodiny s deťmi na území mesta
JÚL - OKTÓBER
- individuálne stretnutia so všetkými, ktorí chcú prispieť svojim dielom k budovaniu zdravej komunity
JÚL – NOVEMBER
- vybudovanie 5 informačných tabúľ / miest o náhradnom rodičovstve a Sieti pomoci tehotnej žene
v ohrození „(Za)chráňme Kukulíka“ (prednostne v Komunitných centrách a pod.) v spolupráci
s účastníkmi zážitkových seminárov
OKTÓBER
- víkendový pobyt pre náhradné a bežné rodiny (prednostne rodiny účastníkov seminárov s cieľom
prepájať a debarierizovať dve strany témy spoločným zážitkom)
- Festival o tehotenstve, rodičovstve, (ohrozenom) detstve a vzťahoch (7. Ročník) „Deväť dní o tom“
- „Čo potrebujeme, aby sme sa cítili v BB dobre?“ (verejné vypočutie ľudí so skúsenosťou opustenia detí i dospelých - náhradných rodičov a rodičov, ktorí sa popasovali s problémami) – event pre
všetkých, ktorí chcú prispieť – pre poslancov, pracovníkov mimovládnych organizácií a inštitúcií na
území mesta, ale aj pre občanov, ktorým to nie je jedno...
NOVEMBER
- spracovanie krátkeho filmu o ideách a aktivitách projektu, poďakovanie spolupracovníkom

Čas a miesto realizácie projektu:
1. jún – 30. november 2015  Komunitné centrá, Materské centrá, iné vhodné miesta + priestory
Centra Návrat v Banskej Bystrici, Dolná 9 a Radnica mesta

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. víkendový pobyt pre rodiny cca pre 12 rodín (50% náhradných rodín, 50%
bežných rodín)
- strava, ubytovanie – 2 noci + 2x plná penzia /spolu pre 30 dospelých (24 rodičov + 3
lektori + 3 dobrovoľníci k deťom)  25,- € / 1 dospelá osoba, plná penzia + pre 24
detí  zľava 20,- € / 1 dieťa, plná penzia
- prenájom spoločenských miestností počas celého víkendu (70,- € so zľavou)
 podmienky máme predbežne dohodnuté s Chatou Slovenka, Moštenica
2. grafické práce v rozsahu cca 20 hod. (20,- € / 1 hod.)
3. tlač letákov a informačných materiálov – 500ks A5 obosjtranne farebne, 5 ks A0,
50 ks A3, nálepky 150 ks, magnetky 150 ks
Ceny zistené z internetu ako prieskum trhu:
A0 – 30,- €
500 ks A5 (teda 250ks A4) - 0,55 x 250= 137,50
50 ks A3 0,6 x 50= 30,- €
magnetky 1,30€ x 150 = 195,- €
nálepky 150 (2€ za 4 ks) = 76,- €
4. pomôcky k seminárom, pobytu, Festivalu 9 dní o tom + Verejnému eventu
(flipchardové papiere, kancelárske papiere v adekvátnom množstve, fixy, motivačné
obaly a pod.)
5. motivačné pomôcky pre aktívnych účastníkov seminárov a ďalších aktivít ocenenie (tričká s logom (Za)chráňme Kukulíka) - 30 ks – 8,- € / 1 ks
6. motivačné pomôcky pre aktívnych účastníkov aktivít – ocenenie (tričká s nápisom
„Neznášam opustené deti, preto pomáham, aby mali rodinu“) - 30 ks - 8,- € /1 ks
7. platba domény bb.mestorodiny.sk (ďalší rok), doteraz hradné z prosriedkov
Nadácie Socia

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:

2530,-

400,-

468,50

30,240,240,23,90

3932,40

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
- cca 80 hod. tvorba textov na web stránku + textov na informačné tabule, koordinácia Festivalu „9
dní o tom“, individuálne oslovenie a spolupráca s aktívnymi účastníkmi Verejného eventu a
propagácia jednotlivých aktivít
- cca 30 hod. konzultácie s grafikom a spracovateľom filmu
- cca 30 hod. príprava a realizácia víkendového pobytu pre rodiny + obsahu zážitkovo-informačných
seminárov (dobrovoľníci Návratu, o. z.)
Iný vklad navrhovateľa:
- cca 100,- € občerstvenie na jednotlivých aktivitách projektu (z vlastných zdrojov)
- cca 200,- € réžia Centra Návrat (náklady kancelárie, priestory, telefóny, internet a pod.), hradené
z iných zdrojov
- cca 50,- € vlastné špeciálne pomôcky pre priblíženie témy opustenosti detí
- 150,- € mzda koordinátora projektu (hradené z iných zdrojov)
- 600,- € mzdy 4 odborných lektorov (špecializovaní sociálni pracovníci, psychológovia –
zamestnanci Návratu, o. z.) počas seminárov, individuálnych kozultácií a víkendového pobytu pre
rodiny – hradené z iných zdrojov
100,- € odmena spracovateľovi filmu, hradené z iných zdrojov

Prílohy:
DOPLNENIE CENOVEJ PONUKY
k projektu „Bystričania neznášajú opustené deti“
1. víkendový pobyt pre rodiny cca pre 12 rodín (50% náhradných rodín, 50% bežných rodín)
- strava, ubytovanie – 2 noci + 2x plná penzia /spolu pre 30 dospelých (24 rodičov + 3 lektori + 3
dobrovoľníci k deťom)  25,- € / 1 dospelá osoba, plná penzia + pre 24 detí  zľava 20,- € / 1 dieťa,
plná penzia
- prenájom spoločenských miestností počas celého víkendu (70,- € so zľavou)
 podmienky máme predbežne dohodnuté s Chatou Slovenka, Moštenica
2530,Ceny na víkendový pobyt pre rodiny máme prisľúbené mailom od pani Poliakovej – Chata
Slovenka, Moštenica (kopírujeme z mailovej komunikácie – vyjednávame s chatou ešte ďalšie
zľavy):
Od: <chata@chataslovenka.sk>
Predmet: Re: víkendový pobyt
Komu: Katka Paľovová <palovova@navrat.sk>
Dobry den pani Paľovová,
Cena na osobu/noc/plna penzia je 25 eur, prenajom skoliacich priestorov/telocvicne je
7eur/hodina. Kedze miestnost budete chciet vyuzivat pocas celeho pobytu,mozme dat pausalnu
sumu na cely pobyt 100eur.
Dakujem.
S pozdravom
Jana Poliakova
0918101934
Ďakujem za rýchlu odpoveď, ale Vami ponúkané ceny sú pre naše potreby dosť vysoké. Ceny
ubytovania sú prijateľné pre rozpočet pobytu, ale s prenájmami spoločenských miestností sme
nepočítali.
Sme občianske združenie, ktoré v BB poskytuje rodinám podporné služby už 16-ty rok
(http://www.navrat.sk/banskabystrica). Našu činnosť financujeme z rôznych zdrojov a teraz sa
uchádzame o financie mesta BB z participatívneho rozpočtu – sú to mestské peniaze a rozhodovať
o projektoch budú občania mesta. Vieme, že jedno z kritérií je „čo najnižšia cena“. Preto hľadáme
zariadenie, ktoré pre takýto druh prorodinne orientovaných organizácií poskytne ústretovú cenu.
Preto by sme uvítali, keby ste nám mohli poskytnúť nejaké úľavy ako napr. výhodnejšie prenajatie
spoločných priestorov, či iné zľavy.
Veľmi ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň, Katka Paľovová.
Zisťovali sme ceny aj v iných zariadeniach – všade ponúkajú vyššie ceny za porovnateľný štandard:
Chata Poľnohospodár Ľubietová - http://chatapolnohospodar.sk/cena-ubytovania/
Penzión Selčianka - http://www.selcianka.estranky.sk/
Čachovo Selce - http://penzioncachovo.sk/

Fuggerov Dvor Selce - http://www.fuggerov-dvor.sk/
From: Fuggerov Dvor [mailto:fuggerov.dvor@gmail.com]
To: Katka Paľovová
Subject: Re: cenová ponuka
Dobrý deň p. Paľovová,
v prílohe Vám zasielam rozpis do izieb, aby sme vedeli či Vám bude tento počet izieb postačujúci.
Cena ubytovania pre Vás:
30 dosp.+24 detí
cena na osobu 25€/osoba/noc, vstup na 1 hod. do sauny a bazéna GRATIS
cena plná penzia 15€/osoba/deň
raňajky: švédske stoly,
obed: polievka+ 100g hlavné jedlo s prílohou
a večera: polievka a 150g hlavné jedlo s prílohou
jedlá na obedy a večere Vám pošleme ponuku z jedlami, z ktorých si môžete následne vybrať
jednotné menu aj na obed aj večeru.
Cena na osobu na dva dni s plnou penziou 80€
V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať.
S pozdravom Túryová HFD
2. grafické práce v rozsahu cca 20 hod. (20,- € / 1 hod.)

400,-

Na základe našej viacročnej spolupráce s grafickým štúdiom Monamuza
(http://www.monamuza.sk/o-mne/ ), máme od pani Ďurníkovej ústny prísľub na zvýhodnené ceny
za grafické služby.
3. tlač letákov a informačných materiálov – 500ks A5 obojstranne farebne, 5 ks A0, 50 ks A3,
nálepky 150 ks, magnetky 150 ks
Ceny zistené z internetu ako prieskum trhu:
A0 – 30,- €
500 ks A5 (teda 250ks A4) - 0,55 x 250= 137,50
50 ks A3 0,6 x 50= 30,- €
magnetky 1,30€ x 150 = 195,- €
nálepky 150 (2€ za 4 ks) = 76,- €
468,50
500 ks A5 obojstranne = 250 kusov A4
Surea - http://www.surea.sk/
A4 farebne obojstranne
Cena za ks 0,52€
cena 250 ks: 130 €
A3 farebne obojstranne Cena za ks 1,60€
cena 50 ks: 80 €

http://e-posta.eu/business_tlac.php
A4 farebne
Cena za ks: 1,15€
cena 250 ks: 97€
A3 farebne
Cena za ks: 1,75€
cena 50 ks: 25,55€
A0 farebne
Cena za ks: 9€
cena 5 ks: 45 €
Ceny sú v katalógu len za jednostrannú tlač. s počítaním množstevnej zľavy (k obojstranným
tlačovinám je potrebné pridať 50 % ceny). K cene sa priráta dodanie.
http://www.tlacimeprevas.sk/tlac-a-kopirovanie/
A4 farebne obojstranneCena za ks: 0,40€
cena 250 ks: 100€
A3 farebne obojstranneCena za ks: 0,80€
cena 50 ks: 40€
A0 farebne
Cena za ks: 6,- €
cena 5 ks: 30 €
K cene sa priráta dodanie.
Magnetky:
Faxcopy - http://www.faxcopy.sk/
Fotomagnetka PREMIUM, 95 x 60mm, 4ks
http://epeciatky.sk
magnetka 90x50mm – plastová
množstevná zľava pri 150 ks

cena 19,60

cena ks 1,41

150 ks 735 €

150 ks 211 €

4. kancelárske potreby k seminárom, pobytu, Festivalu 9 dní o tom + Verejnému eventu
(flipchardové papiere, kancelárske papiere v adekvátnom množstve, fixy, motivačné obaly a pod.)
30,http://www.faxcopy.sk/
http://www.officedepot.sk/a/browse/business/Kancelarske-potreby/N=2+300546/
http://www.topkancelaria.sk/
5. motivačné pomôcky / ocenenie pre aktívnych účastníkov seminárov a ďalších aktivít - tričká
s logom (Za)chráňme Kukulíka) - 30 ks – 8,- € / 1 ks
240,6. motivačné pomôcky / ocenenie pre aktívnych účastníkov seminárov a ďalších aktivít - tričká
s nápisom „Neznášam opustené deti, preto pomáham, aby mali rodinu“) - 30 ks - 8,- € /1 ks
240,Na internete je k dispozícii množstvo ponúk aj s vyššími cenami ako 8,- / ks  stanovili sme takú
sumu pre zachovanie stredného štandardu kvality. Záleží tiež od veľkosti, druhu a zložitosti potlače.
http://www.faxcopy.sk/detail/tricko-s-potlacou-30x20cm-biele-bavlna/92787
alebo http://www.emerikano.sk/content/5-vytvor-si-svoje-tri%C4%8Dko
Cena trička s vlastným motívom je 19,99 € s DPH. Cena je rovnaká pre všetky ponúkané farby
tričiek. Pri odbere 6 a viac kusov rovnakých tričiek (na všetkých tričkách musí byť rovnaká potlač) je
cena 13,99 € s DPH za kus. Pri odbere viac ako 100 kusov sa už cena stanovuje individuálne.
7. platba domény bb.mestorodiny.sk (ďalší rok), doteraz hradené z prostriedkov Nadácie Socia
23,90
Doménu minulé roky financovala Nadácia Socia (http://www.socia.sk/ ) prostredníctvom faktúry –
informáciu o cene nám poskytol telefonicky výkonný riaditeľ nadácie Vladislav Matej.

