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Základné údaje

Žiadateľ:: Združenie na ochranu práv občana - AVES

Názov projektu:: COVID-19 - ,,Starý“ svet skončil ,,Nový“ svet, ktorý začína, o tom zatiaľ len hmlisto tušíme...

Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 12

Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.11.2021 - 31.10.2022

Požadovaná suma grantu: 56 864,00 €

Počet partnerov projekte: 0

Názov Partnera 1:  

Partner 1 - krajina: žiaden

Názov Partnera 2:  

Partner 2 - krajina: žiaden

Žiadateľ a partneri

Informácie o žiadateľovi

Úplný názov žiadateľa: Združenie na ochranu práv občana - AVES

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Jána Poničana 6115/9

PSČ: 84107

Mesto: Bratislava

Korešpondenčná adresa (ak je iná):  

PSČ:  

Mesto:  

IČO: 50252151

DIČ:  

Ste platcom DPH: nie

Webová stránka organizácie: www.zdruzenieaves.sk

Meno a priezvisko štatutára: 1. Eva Stupavská 2. Mgr. Jarmila Fillová  3. Nadežda Horváthová  4. Stanislav Kollár  5.
Zuzana Šemrová

Meno a priezvisko kontaktnej osoby žiadateľa: Eva Stupavská

Telefón: 907908869

Email: zdruzenie.aves@centrum.sk

Stručný opis organizácie: Združenie AVES založili občiansky aktivisti 01. 04. 2016 za účelom rozvoja občianskej
spoločnosti, ktorí jednotne, komplexne a kompetenčne realizujú svoje aktivity. Združenie vedú piati štatutári, 9
členov združenia, 2 právnici a na realizácii aktivít združenia sa podieľa aj 12 dobrovoľníkov. Združenie má sídlo v
Bratislave ale pôsobí na celom území Slovenska. 

Mottom združenia je zásada "Rovnosť pred zákonom", podľa ktorej sa s každou nezávislou bytosťou musí
zaobchádzať rovnako a spravodlivo. Svet sa dramaticky mení a pri meniacich sa potrebách a nárokoch populácie
je nevyhnutné neustále zvyšovať aktivity a produkty pri riešení otázok, ktoré uspokoja všetky požiadavky
občianskej spoločnosti. Občania chcú, aby dostali riešenie na mieru a aby jeho funkcie presne zodpovedali ich
potrebám. Pridanou hodnotou združenia AVES je schopnosť vyvinúť riešenia na mieru, prispôsobiť existujúce
nástroje presne požiadavkám občianskej spoločnosti a aj ich úspešne nasadiť. Je to jeden z pilierov na ktorých
združenie AVES stavia svoju budúcnosť. Združenie AVES prináša odborné skúsenosti, znalosti, odborné
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kompetencie a hodnotenia, ktoré získava pri svojej práci. Víziou je udržať si pozíciu významného a uznávaného
združenia, byť združením s modernou a transparentnou štruktúrou a byť združením s korektnou komunikáciou a
so spoločensky zodpovedným prístupom. 

Stratégiou združenia je rozvoj ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s
plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Združenie sa svojou činnosťou zameriava na posilnenie
postavenia zraniteľných skupín a ich účasť na rozhodovaní o verejných záležitostiach, na zvyšovanie ich právneho
povedomia, zvyšovanie ich spotrebiteľskej gramotnosti a na zlepšenie ich ekonomického posilnenia. Usilujeme sa
o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných. Aby sme mali prístup k informáciám a
prístup k súdom vo veciach verejného záujmu. Právo používame ako nástroj spravodlivosti.

Výnosy/príjmy organizácie (v tis. EUR) za rok 2019: 31350

Náklady/výdavky organizácie (v tis. EUR) za rok 2019: 42004

Významné dokončené a realizované projekty: ROK: 2019
PROJEKT: Vymožiteľnosť základných práv - zastupovanie zraniteľných skupín v súdnych sporoch - počet: 62 osôb
PROJEKT: Ochrana základných práv - zastupovanie zraniteľných skupín v mimosúdnych sporoch - počet: 294 osôb
PROJEKT: Zodpovednosť k planéte - vzdelávanie seniorov a rómov pri ochrane životného prostredia - počet: 120
osôb
PROJEKT: Digitálna transformácia - ochrana pred online podvodmi - počet: 60 osôb
PROJEKT: Stop diskriminácii - ochrana zraniteľných skupín pred diskrimináciou - počet: 211 osôb

ROK 2018
PROJEKT: Vymožiteľnosť základných práv - zraniteľné skupiny v súdnych sporoch - počet: 71 osôb
PROJEKT: Ochrana základných práv - zraniteľné skupiny v mimosúdnych sporoch - počet: 176 osôb
PROJEKT: Digitálna transformácia - online podvody - počet: 44 osôb
PROJEKT: Stop diskriminácii - ochrana zraniteľných skupín pred diskrimináciou - počet: 226 osôb

ROK 2017
PROJEKT: Vymožiteľnosť základných práv - zraniteľné skupiny v súdnych sporoch - počet: 63 osôb
PROJEKT: Ochrana základných práv - zraniteľné skupiny v mimosúdnych sporoch - počet: 202 osôb
PROJEKT: Stop diskriminácii - ochrana zraniteľných skupín pred diskrimináciou - počet: 135 osôb

ROK 2016
PROJEKT: Vymožiteľnosť základných práv - zraniteľné skupiny v súdnych sporoch - počet: 37 osôb
PROJEKT: Ochrana základných práv - zraniteľné skupiny v mimosúdnych sporoch - počet: 146 osôb
PROJEKT: Stop diskriminácii - ochrana zraniteľných skupín pred diskrimináciou - počet: 108 osôb

Údaje o partneroch projektu

Partner 1

Úplný názov Partnera1:  

Právna forma Partnera 1: občianske združenie

Adresa Partnera 1:  

Korešpondenčná adresa Partnera 1:  

IČO Partnera 1:  

DIČ Partnera 1:  

Je Partner 1 platcom DPH?: nie
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Webová stránka Partnera 1:  

Štatutár Partnera 1:  

Kontakntá osoba Partnera 1:  

E-mail kontaktnej osoby Partnera 1:  

Telefonický kontakt na Partnera 1:  

Úloha partnera v projekte:  

Stručný opis partnerskej organizácie:  

Partner 2

Úplný názov Partnera 2:  

Právna forma Partnera 2: občianske združenie

Adresa Partnera 2:  

Korešpondenčná adresa Partnera 2:  

IČO Partnera 2:  

DIČ Partnera 2:  

Je Partner 2 platcom DPH?:  

Webová stránka Partnera 2:  

Štatutár Partnera 2:  

Kontaktná osoba Partnera 2:  

Email kontaktnej osoby Partnera 2:  

Telefonický kontakt na Partnera 2:  

Úloha Partnera 2 v projekte:  

Stručný opis partnerskej organizácie:  

Projekt

Názov projektu: COVID-19 - ,,Starý“ svet skončil ,,Nový“ svet, ktorý začína, o tom zatiaľ len hmlisto tušíme...

1. Geografické vymedzenie realizácie projektu

Lokálne - Okresy

Okresy: 

Sabinov

Trebišov

Michalovce

Revúca

Rožňava

2. Relevantnosť projektu

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je posilniť postavenie zraniteľných skupín - rómov, seniorov a ďalších skupín

ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou. Zapojiť ich do ekonomických aktivít, zvýšiť ich právne povedomie,
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zlepšiť ich ochranu a odstrániť diskrimináciu pri spotrebe. Podporiť občiansku participáciu a účasť jednotlivcov,

neformálnych lokálnych iniciatív a občianskych združení v súvislosti s rozhodovaním v oblasti verejných politík.

Zvýšením povedomia o dobrovoľníctve pomôžeme inklúzii cieľových skupín

Celkový opis realizácie projektu: opis východiskovej situácie, opis potrieb cieľových skupín, opis a zdôvodnenie

zvolenej stratégie projektu: Projekt reaguje na aktuálnu situáciu a pálčivé problémy v oblasti postavenia a ochrany

cieľových skupín pri spotrebe a je nástrojom na implementáciu regionálnej a štátnej politiky vo vybraných

regiónoch SR. Aktuálna situácia a pretrvávajúce prejavy rôznych foriem diskriminácie a prejavov intolerancie voči

zraniteľným skupinám, či už v reálnom živote alebo s narastajúcim vývojom v oblasti služieb, IKT a aj v online

prostredí, si vyžaduje neustále zvyšovanie informovanosti a vzdelávania. Realizáciou projektu zintenzívnime,

skvalitníme a rozšírime kontakty s odbornou a laickou verejnosťou. Cieľom je iniciovať legislatívne zmeny,

identifikovať problémové miesta, odhaľovať nekalé praktiky a touto aktivitou prispejeme k zlepšeniu postavenia

zraniteľných skupín v spoločnosti. Aktivity tiež zahŕňajú poradenstvo, bezplatnú právnu pomoc, vzdelávanie a

informovanosť v oblasti služieb, digitálnych technológií a finančnej gramotnosti, čo má prínos nie len pre lepšiu

kvalitu života zraniteľných skupín ale i hospodárstvo. Vytváranie a realizácia inovatívnych postupov

medzisektorovej spolupráce podporuje spravodlivosť diskriminovaných osôb. Cieľom je zvýšiť právne povedomie a

spotrebiteľskú gramotnosť, najmä rómov a seniorov, a poskytnúť im poradenstvo a bezplatnú právnu pomoc. 

Cieľom je riešiť problémy a potreby jednotlivcov, ktorým čelia v dôsledku pandémie COVID-19 a zvýšiť ich odolnosť.

Cieľom je vzdelávať a posilňovať ich informovanosť metódami neformálneho vzdelávania, aby ich následne vedeli

aplikovať v praxi. Týmto sa posilňuje aktívne občianstvo a postavenie zraniteľných skupín, čím sa predchádza

sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Posilnenie aktívneho občianstva budeme dosahovať aj

vytvorením podpornej skupiny, u ktorej budeme zvyšovať povedomie a informovanosť občanov o problematike

cieľovej skupiny, podporíme dobrovoľníctvo a spoluprácu rôznych generácií, vzdelávanie a tiež medzikultúrny

dialóg, čo prispeje aj k účasti na tvorbe verejných politík a rozhodnutí, vrátane vytvárania priaznivého prostredia

pre občiansku spoločnosť.

Témy: Vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv, základných práv pri spotrebe, ako sa brániť voči

diskriminácii; Posilnenie postavenia zraniteľných skupín; Nové metódy a služby vyvinuté na riešenie potrieb

zraniteľných skupín; Podpora zapojenia zraniteľných skupín do ekonomických aktivít; Rozšírenie poskytovania

služieb a opatrení pre zraniteľné skupiny; Dopady pandémie COVID-19 najmä v období bezprecedentnej neistoty a

núdze

Oslovíme ľudí z cieľovej skupiny rôznych generácií. Oslovíme verejnosť a iniciujeme v nich záujem o túto

problematiku. Projekt bude realizovaný v znevýhodnených regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, s

vysokým podielom rómskeho obyvateľstva, s nízkym podielom vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva, v

regiónoch prevláda medzigeneračná chudoba a sociálne vylúčenie. Výrazným problémom je vysoký počet

poberateľov sociálnych dávok z dôvodu nezamestnanosti, z čoho vyplýva aj vysoký počet občanov v hmotnej

núdzi. Výsledky zisťovania rôznych foriem diskriminácie, právneho povedomia, spotrebiteľskej gramotnosti a

celkovej kvality života obyvateľstva boli východiskom pre identifikovanie cieľových skupín najviac ohrozených

príjmovou chudobou a sociálnym vylúčením. Najhoršia kvalita života cieľových skupín je práve vo vybraných
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okresoch.

Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Spolupracujeme s tímom

právnikov a využívame najmä právne nástroje:

-poradenstvo, konzultácie a zastupovanie občanov v precedentných kauzách

-neformálne vzdelávanie

-vypracovávanie analýz

-organizovanie odborných seminárov

-príprava a presadzovanie legislatívnych zmien

Strategický prínos projektu: odstránenie diskriminácie a posilnenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

vďaka:

- prieskumom a analýzam súčasného stavu

- návrhom na zmeny legislatívy 

- návrhom opatrení na zefektívnenie verejnej politiky

- poradenstvu a právnej pomoci

3. Cieľové skupiny: 
Preddefinované cieľové skupiny

Ľudia z miestnych komunít.

Cieľové skupiny, ktoré majú úžitok z aktivít projektov

Zraniteľné skupiny, osobitne Rómovia, ľudia ohrození chudobou a bezdomovci. 

Definovanie vlastných cieľových skupín Popis

prijímatelia služieb občania odkázaní na každodennú právnu, sociálnu a
ekonomickú pomoc a poradenstvo

rodinní príslušníci ľudia, ktorí potrebujú podporu

pracovníci v právnych, sociálnych a ekonomických
službách

odborný personál

široká verejnosť dobrovoľníci, miestne centrá, kluby a spolky, obecné a
mestské úrady  

4. Aktivity na dosiahnutie cieľa: 
Názov aktivity Opis aktivity a míľnik
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Poradenstvo a bezplatná právna
pomoc

nápravy a presadzovanie práv formou poradenstva a zastupovania v
súdnych a mimosúdnych sporoch pre 200 občanov - november 2021 /
október 2022

Neformálne vzdelávanie - Posilňovanie
sociálneho postavenia

zvyšovanie právneho povedomia, informovanosť a odolnosť v čase
pandémie COVID-19 - 6 seminárov pre 120 občanov - november 2021 /
október 2022

Monitoring 300 občanov zapojených do prieskumov / ankiet - november 2021 /
október 2022

Regionálne okrúhle stoly individuálne stretnutia so zástupcami miest a obcí, občianskych združení,
komunít, organizácií...18 stretnutí - november 2021 / október 2022

Školenie pracovníkov - Zvýšenie účasti
verejnosti

zapájanie aktívnych občanov do projektu pre prácu s cieľovými skupinami
- 10 školení pre 10 pracovníkov a dobrovoľníkov - november 2021 /
október 2022

Analýza 5 analýz súčasného stavu vo vybraných segmentoch trhu - november
2021 / október 2022

Príprava a presadzovanie legislatívnych
zmien

4 návrhy opatrení na zlepšenie verejnej politiky - november 2021 /
október 2022

5. Organizačné zabezpečenie projektu

Počet pracovníkov zapojených do implementácie projektu: 16

Personálne zabezpečenie aktivít projektu: 
Meno a priezvisko Funkcia v projekte

Mgr. Jarmila Fillová Expert 2

JUDr. Ján Michňák Expert 1, Expert 2

Eva Stupavská Konzultant

Matej Farkaš Manažér publicity

Elena Rajkóová Správca databázy

Ingrid Ďugová Konzultant

Yvette Mandák Mzdový účtovník, Správca databázy
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MVDr. Nadežda Hulínková Konzultant

Kevin Rajkó Konzultant

Veronika Bartová Konzultant

Martina Zelníková Konzultant

Nadežda Horváthová Konzultant

JUDr. Jozef Dobrovič Expert 1

Mgr. Patrik Borároš Expert 1

6. Komunikačný plán a komunikačné výstupy projektu: 
Forma komunikačného výstupu Médium Termín

výstupu

článok, oznam www.old.sabinov.sk - webová stránka mesta Sabinov 11-2021

článok REGIONPRESS, s.r.o. - regionálne noviny Prešovsko 11-2021

článok Sabinovské noviny - facebook 11-2021

článok, oznam www.trebisov.sk - webová stránka mesta Trebišov 11-2021

článok Korzár Dolný Zemplín 11-2021

článok, oznam www.michalovce.sk - webová stránka mesta Michalovce 11-2021

článok Michalovské Noviny 11-2021

článok, oznam www.revúca.sk - webová stránka mesta Revúca 11-2021

článok GEMERSKO - regionálne noviny 11-2021

článok, oznam www.roznava.sk 11-2021

článok Rožňava24.sk - FACEBOOK 11-2021

tlačová správa TASR 5-2022
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reportáž lokálne TV 2-2022

články www.zdruzenieaves.sk 11-2021

články mediator-judrmichnak.sk 11-2021

články iniciativazapravaspotrebitelov.sk 11-2021

články sociálne siete - facebbok 11-2021

článok katalógy stránok - Surf.sk, Pozri.sk 11-2021

Popis komunikačných aktivít: Výstupy projektu budú označené logom Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej

spoločnosti, Karpatská nadácia, Active Citizens Fund a textom:

,,Realizátorom projektu je Združenie na ochranu práv občana - AVES s podporou získaného grantu od Active

Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej

únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou

nadáciou. Projekt je určený na posilnenie aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín, čím sa

predchádza sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie".

Formou aktuálnej prezentácie jednotlivých aktivít na webovej stránke žiadateľa, webových stránkach označených

miest a obcí a webových stránok občianskych združení. Články a oznamy v regionálnych novinách Prešovsko,

Sabinovské noviny, Korzár Dolný Zemplín, Michalovské Noviny, GEMERSKO a Rožňava24.sk a na sociálnych sieťach

facebook. Články, správy a oznamy  na internetových stránkach Surf.sk, Pozri.sk. Tlačová správa na začiatku –

osloviť cieľovú skupinu a verejnosť o pripravovanom projekte a na konci projektu – vyhodnotenie projektu a

výstupy z neho – zaslané TASR. Reportáž na začiatku a na konci projektu v lokálnych TV.

Informácie o projekte jeho charakteristika, jeho ciele a spolufinancovanie budú publikované s uvedením dátumu

začatia, dátumu skončenia realizácie aktivít projektu, názvu a sloganov programu a s informáciou o podpore

získaného grantu.

7. Opis investičnej časti projektu

Ak Žiadosť o grant obsahuje investičné aktivity, opíšte ich bližšie a uveďte stav vecnej a právnej pripravenosti

týchto aktivít.:  

Indikátory

Cieľ programu ACF

Posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín: 
Preddefinované indikátory Hodnota Popis
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Počet ľudí zapojených do aktivít
občianskych organizácií.

664 16 pracovníkov / z toho 10 školiteľov;
18 zástupcov miest, obcí a
občianskych združení; 10
vyškolených dobrovoľníkov; 620
občanov z cieľových skupín, ktorí
dostanú právnu pomoc,
poradenstvo, vzdelávanie,
informácie, absolvujú semináre a
monitoring

Výsledky a výstupy

Výsledok 4 - Posilnenie postavenia zraniteľných skupín.: 
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis

Počet príjemcov poskytovaných
alebo zlepšených služieb.

620 200 občanov dostane právnu pomoc
a poradenstvo; 120 osôb absolvuje
vzdelávacie semináre; 300 osôb sa
zúčastní prieskumov a ankiet

Počet zraniteľných osôb, ktorí majú
osoh z opatrení na posilnenie ich
postavenia.

620 200 občanov dostane právnu pomoc
a poradenstvo; 120 osôb absolvuje
vzdelávacie semináre; 300 osôb sa
zúčastní prieskumov a ankiet

Výstup 4.1. - Zapájanie zraniteľných skupín do konzultácií  v súvislosti s rozhodovaním v oblasti verejných politík.: 
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis

Počet iniciatív občianskych
organizácií, ktoré zapájajú zraniteľné
skupiny do konzultácií  v súvislosti s
rozhodovaním v oblasti verejných
politík.

8 Senior klub Lipany; Komunitné
centrum Ostrovany (Rómska
komunita); Komunitné centrum
Sabinov; Rómske občianske
združenie regionálneho rozvoja a
rómskej kultúry Plešivec; Gemerské
Romologické Výskumné a kultúrne
stredisko Čoltovo; Chanava -
Diakonické centrum reformovanej
cirkvi, n. o.; Právna pomoc
poškodeným Lipany; POKOJNÁ JESEŇ
o.z. Trnovec nad Váhom  

Výstup 4.2. - Nové metódy a služby vyvinuté na riešenie potrieb zraniteľných skupín.: 
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
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Počet nových metód vyvinutých na
riešenie potrieb zraniteľných skupín
(nový nástroj pomoci alebo služby
pre špecifickú komunitu).

3 konzultácie, poradenstvo a
zastupovanie zraniteľných skupín v
súdnych a mimosúdnych sporoch;
vzdelávaním a informovanosťou
zvyšovanie právneho povedomia a
postavenia zraniteľných skupín v
spoločnosti, zapájanie zraniteľných
skupín ako dobrovoľníkov do
rozhodovania v oblasti verejných
politík

Počet partnerstiev medzi
občianskymi organizáciami a
subjektmi verejného sektora v
oblasti poskytovania služieb
zraniteľným skupinám.

12 Senior klub Lipany; Obecný úrad
Drahňov; Obecný úrad Leles; 
Komunitné centrum Ostrovany
(Rómska komunita); Komunitné
centrum Sabinov; Rómske občianske
združenie regionálneho rozvoja a
rómskej kultúry Plešivec; Gemerské
Romologické Výskumné a kultúrne
stredisko Čoltovo; Chanava -
Diakonické centrum reformovanej
cirkvi, n. o.; Mestský úrad Tornaľa;
Obecný úrad Plešivec; Právna pomoc
poškodeným Lipany; POKOJNÁ JESEŇ
o.z. Trnovec nad Váhom

Výstup 4.3. - Podpora zapojenia zraniteľných skupín do ekonomických aktivít.: 
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis

Počet jednotlivcov zraniteľných
skupín vyškolených za účelom ich
ekonomického posilnenia.

630 10 vyškolených dobrovoľníkov z
cieľových skupín; 120 jednotlivcov
vyškolených na seminároch za
účelom ich ekonomického
postavenia; 200 jednotlivcov
vyškolených v rámci poradenstva,
konzultácií a právnej pomoci; 300
jednotlivcov vyškolených v rámci
monitoringu

Výstup 4.4 - Rozšírenie poskytovania služieb a opatrení pre zraniteľné skupiny.: 
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis

Počet obcí, ktoré uskutočňujú
opatrenia na posilnenie  postavenia
zraniteľných skupín.

16 Prešovský samosprávny kraj - obce:
Sabinov, Ostrovany, Pečovská Nová
Ves, Lipany; Košický samosprávny

10/15



Projekt: COVID-19 - ,,Starý“ svet skončil ,,Nový“ svet, ktorý začína, o tom zatiaľ len hmlisto tušíme...
Program: T4_3.výzva - Zraniteľné skupiny - Základné granty
Strana: 11/15

kraj -  obe: Leles, Drahňov,
Bohúňovo, Brzotín, Čoltovo, Pašková,
Gemerská Panica, Ochtiná, Plešivec,
Rochovce;  Banskobystrický
samosprávny kraj -  obce: Tornaľa,
Žíp

Výsledok 1 - Zvýšenie účasti verejnosti v občianskych aktivitách.: 
 Hodnota Popis

Počet ľudí zúčastnených na
konzultáciách s verejným
rozhodovacím orgánom.

5 odborníci z oblasti práva, hygieny a
veteriny, sociálnych a ekonomických
vecí

Výsledok 2 - Posilnenie občianskej spoločnosti v advokačných a watchdogových aktivitách.: 
 Hodnota Popis

Počet iniciatív úspešných pri
získavaní informácií o verejnom /
súkromnom rozhodovaní.

3 podporná skupina, dobrovoľníci

Výstup 2.1 - Príspevky občianskych organizácií k zmenám politík.: 
 Hodnota Popis

Počet návrhov občianskych
organizácií zameraných na
ovplyvňovanie politík, právnych
predpisov a verejných rozhodnutí.

4 návrh na zmenu legislatívy; návrhy 3
opatrení na zefektívnenie tejto
verejnej politiky

Zoznam vlastných indikátorov: 
Zoznam vlastných indikátorov Názov vlastného indikátora Hodnota Popis

vlastný indikátor Databáza - PRÁVO 3 evidencia - poradenstvo a
konzultácie; evidencia -
súdne spory; evidencia -
mimosúdne spory;
evidencia - analýzy, návrhy
opatrení

vlastný indikátor Databáza - NERORMÁLNE
VZDELÁVANIE

5 evidencia - seminár,
školenie, evidencia -
účastníci

vlastný indikátor Databáza - MONITORING 3 evidencia - prieskumy;
ankety; evidencia - 
zapojení občania

vlastný indikátor Databáza -
DOBROVOĽNÍCTVO

10 evidencia - školenia;
evidencia dobrovoľníkov

vlastný indikátor Databáza - OKRÚHLE
STOLY

12 evidencia - stretnutia so
zástupcami miest a obcí a s
občianskymi združeniami
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Rozpočet

Povinná Príloha č.1: Rozpočet projektu: 

názov: ROZPOČET PROJEKTU.xlsx

popis: Rozpočet projektu - žiadateľ

Služby

- Náklady na reprezentáciu: 3 730,20

  - občerstvenie: 1387,20

  - prenájom školiacich miestností: 768,00 Eur

  - publicita projektu: 500,00 Eur

  - letáky: 1 000,00 Eur

  - plagáty: 75,00 Eur

Expertná činnosť a iné služby: 37 995,00 Eur

- Expert 1: 1 920,00 Eur

- Expert 2: 16 500,00 Eur

- Mzdový účtovník: 1 800,00 Eur

- Správca databázy: 14 450,00 Eur

- Manažér publicity: 3 325,00 Eur

Mzdové náklady: 19 458,00 Eur

- Konzultant: 14 400,00 Eur

- Sociálne poistenie SPOLU: 3 618,00 Eur

- Zdravotné poistenie: 1 440,00 Eur

Nepriame výdavky projektu: 2 000,00 Eur

Prehľad rozpočtu: 
Žiadaná suma
grantu

Vlastné zdroje -
Spolufinancovanie

Spolufinancovanie v
%

Celková suma
projektu

Suma Partner 1 z
celkovej sumy
projektu

Suma Partner 2 z
celkovej sumy
projektu

56 864,00 € 6 318,22 € 10 63 182,22 €   

Dopady

Udržateľnosť realizovaného riešenia:: Poradenstvo, právna pomoc, vzdelávanie, informovanosť, školenia a

semináre patria medzi naše priority, ktorým sa venujeme od nášho vzniku a našou víziou je sa im venovať aj v

budúcnosti, čím podporíme vyššiu úroveň intelektuálnej vyspelosti cieľových skupín. Aktivity projektu sú
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koncipované tak, aby ich výstupy a výsledky boli využívané cieľovými skupinami.  

Výstupy z predkladaného projektu budú využité aj v budúcnosti a výsledky projektu bude združenie používať pre

svoju ďalšiu činnosť. Predovšetkým budú zachované, resp. budú sa zlepšovať hodnoty merateľných ukazovateľov,

napr. vytvorené pracovné miesta, odbúravanie sociálnej izolácii a diskriminácii zraniteľných osôb, obhajovanie,

zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov, watchdogové a monitorovacie aktivity, aktívne zapájanie do

verejného diania, dobrovoľníctvo a účasť na rozhodovaní o verejných záležitostiach, účasť na tvorbe verejných

politík a rozhodnutí, vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť, inovácie a pod. Zmyslom

sledovania fázy projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života zraniteľných skupín a tým aj k k rozvoju hospodárstva.

Prostriedkom vykazovania priebehu fázy udržateľnosti projektu sú – rovnako ako počas obdobia realizácie

projektu – monitorovacie správy.

Predpokladom optimálneho fungovania, ďalšieho pokračovania a rozvoja aktivít je zabezpečenie dostatočných

finančných zdrojov. Finančné zdroje budeme získavať prostredníctvom viaczdrojového financovania, tak ako je

tomu i v súčasnosti. Finančnú udržateľnosť projektu zabezpečia členské príspevky, sponzorské prostriedky, dary,

vlastné prostriedky a grant z programu ACF. K financovaniu prispieva aj veľmi dobrá medzisektorová spolupráca.

Počas svojej činnosti sme ešte nečerpali žiadne granty a dotácie zo štátneho rozpočtu, z čoho je zrejmá stabilita a

prosperita združenia. To považujeme za jednoznačnú dlhodobú udržateľnosť predkladaného projektu, vrátane

finančnej udržateľnosti projektu, aj po jeho skončení.

Inštitucionálna udržateľnosť:: Predkladaný projekt bude združenie realizovať už šiesty krát. Záujem o naše aktivity

sa každý rok zvyšuje a do realizácie projektu sa aktívne zapájajú aj ďalšie organizácie. V rámci projektu dôjde k

vytvoreniu spoločných vzťahov medzi Združením AVES a občianskymi združeniami Senior klub Lipany; Komunitné

centrum Ostrovany (Rómska komunita); Komunitné centrum Sabinov; Rómske občianske združenie regionálneho

rozvoja a rómskej kultúry Plešivec; Gemerské Romologické Výskumné a kultúrne stredisko Čoltovo; Chanava -

Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.; Právna pomoc poškodeným Lipany; POKOJNÁ JESEŇ o.z. Trnovec

nad Váhom. Inštitucionálna udržateľnosť vzťahov bude zabezpečená Zmluvou o partnerstve, vzájomnej spolupráci

a spoločnej participácii na projekte a bude uzatvorená s dlhodobou platnosťou.

 

Pre udržanie projektu bude potrebné z našej strany presne vymedziť účasť jednotlivých organizácií, zodpovednosť,

funkcie, zabezpečiť jasné a transparentné rozdelenie úloh vo vnútri, ale i smerom von k cieľovým skupinám,

príjemcom, používateľom poskytovaných služieb, budovať stále materiálne a finančné zabezpečenie pokračovania

aktivít projektu a spolupracovať s organizáciami podobného charakteru na Slovensku.

Združenie vytvorí inštitucionálne podmienky pre zriadenie centra, ktoré bude slúžiť ako komunitné centrum,

kontaktný bod, zázemie pre stretávanie sa vo vybraných regiónoch. Združenie bude pokračovať v spolupráci s

organizáciami podobného charakteru v realizácii jednotlivých aktivít projektu, zaujímať stanoviská k rôznym

otázkam a problémom verejného a občianskeho života v oblasti záujmu zraniteľných skupín vybraných regiónov.

Predpokladáme, že aktívnou spoluprácou s organizáciami podobného charakteru a úspešnou realizáciou

jednotlivých aktivít projektu sa prejaví lokálne vlastníctvo partnerov, pretože do ich riešenia vložia svoje

manažérske skúsenosti, schopnosti, čas, finančné prostriedky.
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Udržateľnosť na úrovni politík:: Zapájanie zraniteľných skupín je dôležitým nástrojom v tvorbe verejných politík,

pretože umožňuje vytvárať priestor pre spoločné rozhodovanie ľudí, ktorých sa verejné politiky týkajú.

Dáme hlas všetkým - Participáciou zraniteľných skupín dosiahneme, že verejné politiky budú tvorené spravodlivo

pre všetkých, nielen pre „ideálneho obyvateľa“. Zároveň tým zlepšíme demokratické spravovanie vecí verejných,

pretože demokracia znamená, že všetci majú v spoločnosti rovnaký hlas, ktorý by mal byť zohľadnený.

Posilníme občiansku angažovanosť, zodpovednosť a dôveru - Politiky, na ktorých tvorbe sa zraniteľné skupiny

spolupodieľajú, potom oveľa pravdepodobnejšie aj akceptujú, pretože majú pocit, že sú o nich a pre nich. To

umožňuje ich efektívnejšiu implementáciu.

Posilníme sociálnu súdržnosť - Poznaním potrieb, názorov a požiadaviek rôznych skupín obyvateľstva posilňujeme

vzájomnú dôveru medzi ľuďmi a verejnými inštitúciami. Vytvárajú sa nové väzby, vzťahy v rámci spoločenstva,

ktoré upevňujú pocit prináležitosti a súdržnosti v komunite. Vytvára sa tak aj neformálna sieť aktérov, ktorí sú

ochotní pomáhať si či už v rámci formálnych (inštitucionálnych) väzieb, alebo neformálnych vzťahov.

Zvýšime synergiu, efektívnosť rozhodovacích procesov - V dlhodobom horizonte sú procesy zapájania cieľových

skupín omnoho efektívnejšie, pretože umožňujú nachádzať inovatívne riešenia a efektívnejšie postupy, ktoré by

úzkej skupine tvorcov politík nenapadli.

Dosiahneme rovnosť medzi všetkými obyvateľmi - Participatívne prijímané politiky sú nielen politikami pre

všetkých, ale dbajú aj o to, aby v spoločnosti nedochádzalo k diskriminácii a porušovaniu práv jednotlivcov alebo

skupín obyvateľstva.

Samospráva bude poznať svojich obyvateľov a obyvatelia samosprávu - Zapájanie zraniteľných skupín umožňuje,

aby lepšie poznali a rozumeli fungovaniu samosprávy a verejných inštitúcií. Bez toho nie je možné prijímať politiky,

ktoré sú efektívne.

Prílohy

Zoznam príloh - povinné: 

Zoznam príloh - nepovinné: 

Nemám partnera: X - 

Podpisy a vyhlásenia

X - Čestne prehlasujem, že som oprávnený/á za Žiadateľa potvrdiť túto Žiadosť o grant.

X - Čestne vyhlasujem, že Žiadateľ vypracoval projekt, bude jeho realizátorom a nevystupuje len ako

sprostredkovateľ.
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X - Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto Žiadosti o grant a v jej prílohách sú presné a pravdivé.

X - Čestne vyhlasujem, že všetky prílohy v Žiadosti o grant sú zhodné s ich originálmi, resp. sú originálmi. 

X - Súhlasím, že v prípade schválenia Žiadosti o grant má Správca programu právo zverejniť informácie týkajúce sa

mena a adresy tejto organizácie, názov projektu, výšku nenávratného príspevku, ako aj ďalšie relevantné údaje.
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