Príloha č. 1 VZN č. 4/2017

NÁVRH
PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017

1.

Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta

2.

Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): kultúra

3.

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700 €

4.

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 €

5.

Informácie o predkladateľovi projektu:
Názov/ meno predkladateľa

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

Právna forma a forma účtovníctva

Cirkevná organizácia

IČO, DIČ, IČ-DPH

00677574

Presná adresa sídla/ bydliska vr. PSČ

Podvojné účtovníctvo

202 110 5922

Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca predkladateľa

Sr. Mária Metoda Piatničková

Telefónne č. a e-mail štatutára

032/7713862

Meno zodpovedného realizátora projektu

Mgr. Eva Litváková

Telefónne č. a e-mail realizátora projektu

0910 842 306

Web stránka predkladateľa

http://www.sestrynd.stranka.info

sestrynd@gmail.com

evacordia@gmail.com

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ):
podacia pečiatka MsÚ:

Evidenčné číslo projektu:
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6.

Základné údaje o projekte:

Miesto realizácie projektu
Termín realizácie projektu
Hlavný cieľ projektu

Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie
projektu)

Cieľové skupiny projektu –
identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou
Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu
Spôsob spolupráce s partnermi

7.

Nové Mesto nad Váhom – Mestské kultúrne stredisko,
námestie, Rímsko-katolícky kostol, Domov dôchodcov, Detský
domov, priestory Spojenej školy sv. Jozefa

Jún 2018 – Jún 2019
Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta
pri rôznych príležitostiach, ktorými sa zároveň podporuje
rozvoj mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou.
Verejnosť bude participovať na projekte účasťou na kultúrnoumeleckých podujatiach, ktoré sa budú organizovať pre širokú
verejnosť v MsKS, na námestí mesta, v kostole, v priestoroch
školy, domove dôchodcov a detskom domove pri príležitosti
Veľkej noci, Dňa matiek, Vianoc, Dňa školy a Dňa otvorených
dverí.
a) deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov
150
b) mládež vo veku od 16 rokov do 22 rokov
60
c) pedagógovia školy, spolupracovníci, rodičia 120
d) obyvatelia mesta – široká verejnosť
Kvalitné dekoračné materiály, rekvizity, hudobné nástroje
a kostýmy na kultúrno-umelecké podujatia zabezpečia vysokú
úroveň a kvalitu predvedenia programov pre verejnosť.
Rada rodičovského združenia pri Spojenej škole sv. Jozefa
Rada školy pri Spojenej škole sv. Jozefa
Rodičia detí a mladých ľudí, učitelia, spolupracovníci školy
1.Finančná podpora
2.Pomoc pri zhotovovaní rekvizít a umeleckých kostýmov
3.Participácia na nácvikoch a umeleckých skúškach programov

Zámer a ciele projektu:

Zámerom projektu je zorganizovať pre obyvateľov mesta a širokú miestnu komunitu kultúrne
a umelecké programy z príležitosti Veľkej noci, Dňa matiek, Vianoc a návštev domova
dôchodcov a detí v detskom domove, Dňa školy a Dňa otvorených dverí. Projekt vychádza zo
súčasných problémov dnešnej doby, ktorej hodnoty vedú k egoizmu, ľahostajnosti a nezáujmu
o iných. Hlavným cieľom je poskytnúť deťom a mladým ľuďom primeraný priestor na vlastný
osobnostný rozvoj, v ktorom budú rešpektované nielen ich prirodzené potreby, ale súčasne
uvedomovanie si zodpovednosti za seba i za svoje okolie. V neposlednom rade poskytnúť im aj
možnosť mať spoluúčasť na spoluvytváraní okolitého sveta s prispením vlastného hodnotového
systému. Realizovaním kultúrno-umeleckých programov sa podporuje rozvoj mladých
a nádejných talentov medzi deťmi a mladými ľuďmi, zvyšuje ich tvorivosť a uvedomenie si úcty
k starším, ktorým pripravujú kultúrne a umelecké programy - matky, dôchodcovia, deti
v detskom domove, rodičia, spolupracovníci, široká verejnosť. Zároveň sa zmysluplne vypĺňa
ich voľný čas, lebo väčšie programy sa nacvičujú aj dva mesiace vopred. Umelecké kostýmy,
dekoračné materiály, rekvizity a hudobné nástroje na prácu s deťmi a mládežou sú nevyhnutné
a ich zabezpečenie je finančne náročné. Preto je súčasťou projektu nákup týchto pomôcok, ktoré
zabezpečia kvalitatívne vyššiu úroveň kultúrnych programov, ako tomu bolo doteraz.
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8.

Popis projektu:

Projekt chce participovať v miestnej komunite formou kultúrno-umeleckých aktivít pre
obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. V spolupráci s deťmi a mládežou sa uskutočnia tieto
aktivity: oslavy Dňa matiek v Mestskom kultúrnom stredisku, vianočný umelecký program,
vianočný koncert na námestí, ekumenický koncert, dramatizácia veľkonočných udalostí
v uliciach mesta, kultúrne vystúpenia počas roka spojené s návštevou Domova dôchodcov
a Detského domova, Deň otvorených dverí a Deň školy. Vzájomným prežívaním týchto aktivít
v spoločnej skupine a s aktivitami smerom navonok, ktoré budú mať dominantne kultúrnospoločenský, sociálny a charitatívny rozmer, sa bude u detí posilňovať schopnosť empatie
a altruizmu. Tento projekt by mal vnášať do detí trvalý základ pre ich správnu interakciu so
sebou samými, ale aj s okolitým svetom, a tak sa vzájomne pozitívne ovplyvňovať. Realizáciou
kultúrno-umeleckých programov sa podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi
a mladými ľuďmi, zvyšuje ich tvorivosť a uvedomenie si úcty k starším, ktorým pripravujú
kultúrne a umelecké programy. Keďže programy sú pripravované pre širokú verejnosť, je
potrebné zabezpečiť kvalitné a vhodné kostýmy, zvlášť ľudové kroje, dekoračné látky na
výzdobu MsKS pri spomínaných aktivitách, rekvizity potrebné pre jednotlivé tematické
vystúpenia a hudobné nástroje. Zabezpečením uvedených materiálov sa dosiahne vysoká úroveň
realizácie kultúrno-umeleckých programov a umocní sa ich zmysel.
9.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity:

1. realizácia aktivít zameraných smerom na verejnosť, ktoré prispejú k skultúrneniu mesta
a umocnia prežívanie sviatkov počas roka - otvorené podujatia pre širokú verejnosť,
2. vzájomné obohatenie obyvateľov domova dôchodcov, deti v detskom domove formou
kultúrneho programu pre obyvateľov spomínaných inštitúcií a tiež spolupráca s miestnymi
cirkvami a náboženskými spoločnosťami formou ekumenického koncertu,
3. rozvoj mladých a nádejných talentov v kultúrnej a umeleckej oblasti, uplatnenie ich tvorivosti
a uvedomenie si úcty k starším, ktorým pripravujú kultúrne a umelecké programy, zmysluplné
vyplnenie voľného času,
4. vzájomné poznanie a komunikácia s ostatnými deťmi a tínedžermi v komunite, rast osobnosti
dieťaťa a upevňovanie jeho charakteru, zvýšenie angažovanosti detí na akciách, ktoré sú pre ne
príťažlivé, ochota k zmene i v osobnom živote,
5. pri návštevách domovov dôchodcov a ľudí v nemocnici s krátkym kultúrnym programom sa
deti učia komunikácii pri akceptovaní staroby a jej prejavov, návštevy detí v detských domovoch
sú príležitosťou k schopnosti prijať tieto deti ako svojich kamarátov bez falošného súcitu
a ľútosti.
10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít:
1. Nákup a zabezpečenie umeleckých kostýmov, krojov, dekoračných materiálov, rekvizít
a hudobných nástrojov – pre vyššiu úroveň realizácie umeleckých programov je potrebné
nakúpiť uvedené materiály, nakoľko sú nevyhnutné na uskutočnenie kvalitných predstavení.
Bude potrebné ušiť a zhotoviť kostýmy, ktoré sú potrebné pre jednotlivé umelecké vystúpenia.
Keďže je o účasť na kultúrnych programoch zvýšený záujem zo strany detí, po určitom čase
treba rátať s opotrebovaním a znehodnotením používaných materiálov. Tieto aktivity realizujeme
v Novom Meste nad Váhom už desiatky rokov, preto vnímame potrebu obnovy kostýmov,
dekoračných materiálov a hudobných nástrojov ako veľmi dôležitú. Túto aktivitu zabezpečujú
pedagógovia Spojenej školy sv. Jozefa, rodičia a spolupracovníci školy.
2. Nácvik kultúrno-umeleckých programov – tieto nácviky prebiehajú v popoludňajších
hodinách v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa a zúčastňujú sa na nich žiaci a študenti školy.
Organizujú ich pedagógovia, pomáhajú im rodičia a spolupracovníci školy, ktorí sa aktívne
podieľajú aj na realizácii kultúrno-umeleckých programov. Umelecké programy sa nacvičujú aj
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dva mesiace dopredu, je potrebné pripraviť nielen slovné komentáre, ale aj hudobný sprievod
a choreografiu jednotlivých čísel. Deti a mladí ľudia takto zmysluplne trávia voľný čas a majú
priestor na rozvoj a uplatnenie talentov v kultúrnej a umeleckej oblasti. Získavajú priestor na
sebarealizáciu a možnosť urobiť niečo pre radosť iných.
3. Realizácia a premiéra umeleckých programov – prebieha podľa časového harmonogramu
jednotlivých aktivít. Začína sa Dňom školy v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, pokračuje
návštevami Domova dôchodcov a Detského domova spojenými s krátkym umeleckým
programom. Počas Vianoc bude vianočný koncert na námestí mesta a vianočná akadémia
v rímsko-katolíckom kostole. Ekumenický koncert s ostatnými cirkvami bude tiež v kostole pre
všetkých obyvateľov mesta. V marci sa pripomenú veľkonočné udalosti dramatizovanou
krížovou cestou cez hlavné námestie, ktorá začína pri kaplnke sv. Ondreja a končí na nádvorí
kostola. Deň matiek vyvrcholí v Mestskom kultúrnom stredisku, do ktorého majú prístup všetci
obyvatelia mesta a chcú spoločne osláviť tento deň.
11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec
realizácie):
1. Deň školy – jún 2018
2. Návšteva Domova dôchodcov s kultúrnym programom - október 2018
3. Návšteva detí v Detskom domove s krátkym programom – november 2018
4. Vianočná akadémia – december 2018
5. Vianočný koncert na námestí – december 2018
6. Ekumenický koncert v kostole – január 2019
7. Dramatizovaná krížová cesta ulicami mesta – marec 2019
8. Oslava dňa matiek – máj 2019

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu:
Zdroj financovania
(vlastné prostriedky,
dotácia...)

Vlastné
prostriedky

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

200

x

x

x

x

200

Dotácia

1 500

x

x

x

x

1 500

Celkové náklady na
projekt

1 700
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1 700

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:
O projekte Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta budeme informovať na webovej
stránke Kongregácie školských sestier de Notre Dame www.sestrynd.stranka.info, na webovej
stránke Spojenej školy sv. Jozefa http://www.zsjozefnm.edu.sk/ a na nástenkách školy.
14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt:
Názov výdavku

Ľudové kroje – 6 párov

Podrobný popis výdavku

Sukňa – látka kartún

Náklady (v €) z prostriedkov
vlastné
dotácia
spolu
a i.
150

150

80

80

Košeľa, spodnice, lajblík (satén)

120

120

Nohavice (diftyn), klobúky

180

180

Dekorácia v MsKS

Dekoračné látky na výzdobu MsKS

170

170

Hudobné nástroje

Klávesy Jamaha

500

Elektroakustická gitara

300

Plátno - zástery, rukávce, podšívka

Náklady celkom

Dátum: 26.3.2018
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1 500

200

700
300

200

1 700

Sr. Mária Metoda Piatničková
provinciálna predstavená
pečiatka, meno a podpis
štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu

15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa:
Čestne vyhlasujem, že:
1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č.
4/2017
3. na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné
prostriedky z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som
nezískal/ -a na ten istý účel nenávratnú finančnú pomoc
4. spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 4/2017;
5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta
o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné
6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné
prostriedky, ak som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a
stanovené podmienky financovania
7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,
- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenia
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu
- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia
8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom
ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia
ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je
vedený výkon rozhodnutia
11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách,
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania
projektu.
Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely
monitorovania, reportovania a evalvácie.
Titul, meno a priezvisko, podpis:
- predkladateľ projektu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
- štatutárny zástupca predkladateľa: Sr. Mária Metoda Piatničková, provinciálna predstavená

V Novom Meste nad Váhom
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dňa 26. marca 2018
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