Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. h)
a) podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,
b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi
komunitami, oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania, 3a) projektová dokumentácia
k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c) podpora vzdelávania a výchovy,
✘ d) podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e) podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f) podpora športových aktivít,
g) podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i) podpora tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
j) podpora odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných
pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k) podpora zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody
určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne
v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo
nepriaznivých poveternostných vplyvov,
l) podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou, určených na výstavbu nových obydlí,
m) podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do
roku 2020,
n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym
komunitám*.
* Žiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie.

Názov účelu dotácie (projektu)
Misijná činnosť v rómskej osade Jarovnice
Žiadateľ
Občianske združenie Jarovnice
Sídlo žiadateľa ( názov ulice, orientačné/súpisné číslo,
názov obce, PSČ)

Jarovnice 220, 082 63 Jarovnice, okr. Sabinov

Právna forma žiadateľa * *
Občianske združenie
Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet
činnosti žiadateľa - maximálne 100 slov) * *

Základom činnosti združenia je vzťah človeka
k človeku (osobný kontakt) a to formou:
- práce v malých skupinách, krúžkoch (pomoc
mládeži aktívne využívať voľný čas a talenty),
- školenia, prednášky, besedy (formácia
vedúcich),
- vzdelávanie - prevencia, sebarealizácia,
- formovanie mládeže na ceste spoločenského
rastu a duchovná formácia,
- sexuálna, zdravotnícka výchova a obslužné
činnosti chorým,
- činnosť prispievajúca k etnickej znášanlivosti
a tolerancii,
- vzťah k životnému prostrediu a pod.

Druh služieb poskytovaných žiadateľom * *
pastoračná, misijná, edukačná, sociálna činnosť
- základné sociálne poradenstvo
Počet platených zamestnancov žiadateľa
1
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo
registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby
alebo podnikateľa) * *

Občianske združenie vzniklo dňom registrácie
na Ministerstve vnútra SR Bratislava, 6.8.2002,
číslo spisu: VVS/1-900/90-20362

IČO a DIČ žiadateľa
IČO: 37878077
DIČ: 2023176507
Štatutárny zástupca žiadateľa ( meno, priezvisko, titul,
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové
sídlo)

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo
účtu a kód banky

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby
zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo

Bc. Anton Konečný, 0911124367,
antonkon26@gmail.com splnomocnil
Mgr. Silviu Zábavovú, 0910 989 260,
szabavova@gmail.com
Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.
číslo účtu: 3138788957/0200
IBAN: SK 13 0200 0000 0031 3878 8957
Mgr. Silvia Zábavová, 0910 989 260,
szabavova@gmail.com
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faxu, e-mailová adresa, webové sídlo)
Stručné zdôvodnenie žiadosti (maximálne 200 slov)

V rómskej osade Jarovnice žije okolo 5000
Rómov. Nezamestnanosť je okolo 99%ná. Viac
ako polovicu obyvateľov tvoria deti a mládež,
ktorí žijú v slabších sociálnych podmienkach a
život v takej veľkej osade im poväčšine
„diktuje“ odkázanosť na sociálne dávky. Učiť
sa, vyštudovať a nájsť si prácu, je v osade
ojedinelé a pre mnohých sa to zdá až nemožné.
Viacerí chcú pracovať a tráviť svoj voľný čas
zmysluplne, ale nevedia sa niekedy vymaniť zo
stereotypu života, ktorým osada žije a
potrebujú pomoc a motiváciu. V O. Z.
Jarovnice sa mladí a starší Rómovia podieľajú
na dobrovoľníckej službe a vedú záujmové
krúžky pre deti a mládež a snažia sa
podporovať vzdelanie a rozvíjanie talentov
ostatných mladých. Občianske združenie
Jarovnice chce týmto mladým aj starším
Rómom, ktorí od septembra 2009 vykonávajú
túto činnosť ako dobrovoľníci, poskytnúť
finančnú odmenu za ich dobrovoľnú službu a
motivovať tak nielen ich, aby vo svojej činnosti
pokračovali, ale aj iných, aby sa zapájali do
činnosti v komunite a tak prispievali aj
dobrovoľnou činnosťou k zmene situácie, v
ktorej sa nachádzajú.

Výška požadovanej dotácie v eurách
14 976 €
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov:
názov žiadateľa,
sídlo,
IČO,
účel dotácie (názov projektu),
celkový rozpočet,
požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie.
Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V Jarovniciach dňa 26.5.2013

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
* * Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.
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Popis účelu dotácie (projektu)
Misijná činnosť v rómskej osade Jarovnice
Názov účelu dotácie (projektu)
Cieľ účelu dotácie (projektu)
Účelom projektu je motivácia, podpora dobrovoľníctva a
(definuje sa hlavný cieľ, alebo čiastkové ciele projektu, spoluzodpovednosti a podpora k pozitívnym hodnotám a
čo sa má projektom dosiahnuť - maximálne 300 slov ) príkladom. Finančným ohodnotením tých, ktorí na sebe a
aj pre dobro druhých dobrovoľne pracujú a sú tak
pozitívnym príkladom, sa podporí nielen väčšia motivácia
týchto ľudí, ale aj motivácia iných, aby na sebe pracovali
a pomáhali vlastnou iniciatívou zlepšovať svet okolo
seba. Cieľom je teda podpora pozitívnych príkladov a
ohodnotenie tých Rómov, ktorí napriek svojej slabšej
finančnej situácii vykonávajú dobrovoľnú činnosť v
Občianskom združení Jarovnice už od roku 2009 a
niektorí z nich pracujú ako dobrovoľníci pre miestnu
cirkev od roku 2001 a to bez nároku na finančnú odmenu,
aby podporovali hlavne vzdelanie a rozvoj talentov iných
mladých. Pomáhajú, aby sa situácia v rómskej osade
menila hlavne "zvnútra" a aktívnou účasťou v miestnej
cirkvi tak svojou činnosťou podporujú aj rozvoj
pozitívnych hodnôt. Mladých povzbudzujú, aby začali
zmysluplne využívať svoj voľný čas a prácou na sebe a
formou dobrovoľníctva odovzdávali to, čo sa naučili
ďalej iným. Mladí sa tak prostredníctvom záujmových
krúžkov (anglický jazyk, počítačový a tanečný krúžok,
divadelný a gitarový krúžok, spevácky a hudobný krúžok,
krúžok tzv. „šikovných rúk), ale aj prípravou k
sviatostnému životu učia preberať zodpovednosť za svoju
budúcnosť, za svoj život a život okolo seba.
Stručný popis účelu dotácie (projektu)
Rómska osada Jarovnice je najväčšou rómskou osadou na
Slovensku a v Strednej Európe. Má okolo 5000
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém,
obyvateľov a väčšiu polovicu tvorí mládež a deti. Ročne
ktorý sa má vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné
do prvého ročníka nastúpi okolo 150-200 detí, ktoré nie
faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu,
sú často pripravené v základných hygienických návykoch
formy a metódy riešenia, aktivity - maximálne 800
a základných jazykových znalostiach nastúpiť do
slov)
vyučovacieho procesu. Dobrovoľníci v Občianskom
združení chcú prispieť aspoň trochou k eliminovaniu
týchto problémov. Budú sa striedať v doobedňajších
hodinách a pracovať s deťmi predškolského veku hlavne 4-5 ročnými (40 detí), aby ich naučili základným
farbám, tvarom, prácou s farbičkami, ceruzkami. Aby ich
naučili dohovoriť sa aj v slovenskom jazyku. Tým, že sú
všetci, okrem koordinátora činnosti, Rómovia, deti sa
budú cítiť istejšie a ľahšie sa bude s nimi pracovať. Veľká
časť mládeže využíva svoj voľný čas nie zmysluplne pozerá televíziu, nudí sa a žije predčasne sexuálnym
životom. Kvôli vysokej nezamestnanosti v štáte a v osade
vôbec, nemá príklad ani motiváciu, aby sa vzdelávala a
na sebe pracovala. Vymaniť sa z davu a zo stereotypu, na
ktorý je život v osade zvyknutý, je veľmi ťažké.
Občianske združenie Jarovnice ponúka krúžkovú činnosť
v poobedňajších hodinách a tak mladí môžu zmysluplne
vyplniť svoj voľný čas a vzdelávať sa a rozvíjať svoje
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talenty. Od r. 2009 navštevuje túto krúžkovú činnosť
okolo 150 detí a 20 dospelých. Mladí dobrovoľníci
pomáhajú viesť tieto krúžky s deťmi a inými mladými.
Sami sa učia, posielajú sa na rôzne školenia a
odovzdávajú to, čo sa sami naučili. Sú tak príkladom pre
iných a z radov účastníkov krúžkov sa ďalej vychovávajú
ich nástupcovia. Rôznymi tanečnými a divadelnými
predstaveniami, výletmi, akadémiami a súťažami sa
mladí motivujú, aby krúžky navštevovali a učili sa.
Občianske združenie sa snaží finančné prostriedky na
tieto aktivity získavať z podpory rôznych organizácií,
grantov a dobrovoľníkov. Finančné ohodnotenie
dobrovoľníkov, ktoré je v tejto žiadosti žiadané, bude
pozitívnym impulzom a prispeje k motivácii. Mladí
animátori a dobrovoľníci pracujú v O.Z. z vlastného
presvedčenia, ktoré mení ich charakter a sami sa snažia
takouto činnosťou prispievať k dobru a zmene vo vlastnej
osade. Finančné ohodnotenie podporí ich horšiu sociálnu
a finančnú situáciu a bude viesť k povzbudeniu, k
horlivosti a k oceneniu ich práce.
Cieľová skupina
Cieľovou skupinou je 12 dobrovoľníkov z radov Rómov,
ktorí už pracujú ako dobrovoľníci v O.Z. Jarovnice a ktorí
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre
sa budú striedať pri práci s deťmi a s mládežou vo
ktoré budú aktivity realizované a odôvodní sa výber
voľnočasových krúžkoch a v aktivitách miestnej cirkvi.
cieľovej skupiny - maximálne 300 slov )
Od pondelka do piatka sa títo dobrovoľníci vystriedajú
doobeda pri práci s malými deťmi v predškolskej príprave
a poobede pri práci s mládežou vo voľnočasových
aktivitách. 1 koordinátor bude ich činnosť koordinovať a
vyhodnocovať. Týždenne každý samostatne z 13
účastníkov projektu odpracuje v Pastoračnom Centre
priamo v osade, kde sa činnosť bude vykonávať spolu 20
hodín týždenne. Keďže táto dobrovoľná činnosť je v
osade veľmi vzácna, pre jej udržanie a pre
motiváciupracovať na sebe aj pre iných, je finančné
ohodnotenie týchto dobrovoľníkov určitou "vzpruhou" a
ocenením a povzbudením. Okrem týchto 12
dobrovoľníkov bude finančné ohodnotený aj 1
koordinátor, ktorý nie je Róm, ale ktorý už koordinuje a
bude koordinovať činnosť týchto dobrovoľníkov.
Miesto realizácie a čas realizácie
Miestom realizácie bude Pastoračné centrum pri
(uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie aktivít
rómskom kostole Panny Márie Fatimskej, ktoré je
a obdobie realizácie, uvedie sa časový harmonogram
postavené priamo v rómskej osade Jarovnice. Projekt
-maximálne 500 slov)
bude trvať od septembra - decembra 2013. V pondelok až
piatok, okrem sviatkov sa bude týždenne v priestoroch
Centra vyučovať doobeda 40 detí vo veku od 4-5 rokov a
poobede okolo 100 mladých a detí, pri ktorých sa
finančne ohodnotení 12 Rómovia a 1 koordinátor budú
striedať v činnosti tak, aby týždenne odpracovali 20
hodín. Doobeda sa deti budú učiť základným
hygienickým návykom a základom komunikácie v
slovenskom jazyku. Poobede sa mládež bude striedať na
voľnočasových
krúžkoch
angličtiny,
počítačov,
šikovných rúk, hudobnom a speváckom a divadelnom
krúžku. Tieto krúžky budú viesť a vyučovať v nich 12
dobrovoľníci a 1 koordinátor. Dobrovoľníci počas
obdobia trvania prjektu budú vyškolení v práci s deťmi a
mládežou. Občianske združenie Jarovnice zabezpečí toto
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školenie a uhradí ho z vlastných zdrojov. Koordinátor
bude dohliadať na činnosť dobrovoľníkov, na výučbu a
na aktivity, ktoré budú dobrovoľníci pre deti a mladých
pripravovať. Každý týždeň sa stretne s dobrovoľníkmi na
vyhodnotení činnosti a na naplánovaní novej. Dohliadne
na rozdelenie dobrovoľníkov, ktorí sa budú striedať pri
doobedňajších aktivitách s deťmi predškolského veku a
poobedňajších aktivitách s mládežou a v miestnej cirkvi
tak, aby denne odpracoval každý z nich 4 hodiny.
Pôsobnosť účelu dotácie (projektu)
(celoštátna, regionálna, miestna)
Udržateľnosť projektu
(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po
skončení financovania, prípadne aké ďalšie aktivity
budú nadväzovať a ako budú využité výstupy v ďalších
rokoch - maximálne 400 slov)

Pôsobnosť projektu je miestna

Keďže aktivity, na ktorých sa dobrovoľníci od r. 2009
zúčastňujú, neustále prebiehajú, ohodnotením týchto
dobrovoľníkov sa podporí ich udržateľnosť v tejto
činnosti ešte viac a zároveň sa budú motivovať aj noví
dobrovoľníci.

Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu v minulom rozpočtovom roku? * * *
Celkové rozpočtové náklady v eurách

Áno
Nie
15 768 €

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách

792 €

Iné zdroje financovania projektu v eurách

0€

Uvedie sa suma v eurách

Výška požadovanej dotácie v eurách v členení na bežné Bežné výdavky: 14 976 €
výdavky a kapitálové výdavky****
Kapitálové výdavky: 0 €
V Jarovniciach dňa 26.5.2013

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
* * * Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až g).
**** Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov .“.
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