ZÁPISNICA zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo
a komunitný rozvoj
Dátum konania: 8.4. 2014
Miesto: Mestský úrad Banská Bystrica
Prítomní: Csilla Droppová, Natália Ceglédyová, Stanka Miková, Daniela Haragová
Hostia: Alžbeta Brozmanová-Gregorová, Miroslav Šimkovič, Miroslav Chovan
1. Hlavným predmetom diskusie boli otázky spojené s realizáciou projektu
predkladaného tematickou skupinou AoaKR. A. Brozmanová-Gregorová informovala
o tom, ze vytvorenie interaktívnej databázy MNO a dobrovoľníctva bude začlenené
do predkladaného projektu s tým, že nebudú na jej vytvorenie a prevádzku žiadané
financie z PR. Tak bude môcť byť majiteľom a správcom databázy Centrum
dobrovoľníctva. Dotácia z PR bude žiadaná iba na aktivity propagácie databázy
a zoznamu MNO, a samozrejme na organizovanie a propagáciu Dňa dobrovoľníctva.
2. C. Droppová uviedla ako nedostatok spolupráce KooR PR a MsÚ neexistenciu
usmernenia pre financovanie a realizáciu projektov z PR. Ideálne by bolo, ak by malo
podobu dokumentu spracovaného kompetentnými zamestnancami MsÚ.
3. C. Droppová zdôraznila, že projekt je potrebné napísať zrozumiteľne a zaujímavo
smerom k občanom a zrozumiteľne a jednoducho smerom k MsÚ, aby bol projekt
realizovateľný a udržateľný.
4. Podľa N. Ceglédyovej by bolo vhodné rozšíriť projekt týkajúci sa inštalácie knižničiek
v búdkach zo Sásovej aj na ďalšie mestské časti. V tej súvislosti upozornila S. Miková
na problém s údržbou týchto knižničiek, na čo sú potrebné zdroje: personálne,
časové a pod.
5. C. Droppová uviedla, že oficiálne je za udržateľnosť projektov zodpovedné mesto.
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že reálne zostane udržateľnosť na pleciach
autorov projektu.
6. S. Miková upozornila na zásadný problém, ktorý môže vyvstať v súvislosti
s realizáciou niektorých predkladaných projektov – nevysporiadané pozemky
a majetky. Ako konkrétny príklad uviedla sídlisko Sásová.
7. C. Droppová navrhla zaradenie témy udržateľnosti projektov do bodov programu
najbližšieho zasadnutia KooR.
8. S. Miková uviedla ako možnosť, že OZ Po schodoch podá projekt na vytvorenie
knižničiek aj v iných častiach mesta a ak bude projekt schválený, budú hľadať NO,
ktoré by sa starali o ich údržbu.
9. N. Ceglédyová, M. Šimkovič a D. Haragová podali stručné informácie zo stretnutia na
MsÚ, ktorého sa zúčastnili v súvislosti so založením KC na Fončorde. Výber
vhodných priestorov zostal ako výsledok stretnutia otvorený s tým, že dôležité bude
zadefinovať kritériá, ktoré by malo KC spĺňať. N. Ceglédyová upozornila v tejto
súvislosti na priestory Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne na Mládežníckej
ulici na Fončorde.

10. Na stretnutí ku KC na Fončorde zaznela od p. Žabkovej informácia, že ich OZ má
k dispozícii databázu informácií užitočných k organizovaniu občianskych aktivít
v našom meste. AOaKR sa v prípade potreby konkrétnych informácií obráti na p.
Žabkovú o ich poskytnutie, ak taký druh info bude mať k dispozícii.
11. S. Miková sa podujala napísať projekt k založeniu KC a žiadajúci príspevok z PR,
ktorý by mal byť predložený v tomto rozpočtovom roku PR.
12. M. Chovan informoval o projekte, ktorý bude predkladať Permon. Týka sa
zorganizovania pochodu zo Sásovej na Španiu Dolinu, kde si účastníci uvaria
spoločne guláš. K projektom tohto typu sa vyjadrili účastníci stretnutia v zmysle, že
zmysluplnejšie by bolo použitie financií z PR na aktivity s udržateľnými výsledkami,
prekračujúce formu jednorázovosti.
13. Závery zo stretnutia:
A. Brozmanová-Gregorová dokončí predkladaný projekt tak, aby vytvorená
databáza zostala majetkom Centra dobrovoľníctva a to by súčasne bolo jeho
správcom.
- S. Miková pripraví projekt knižničiek a projekt vytvorenia KC.
- Predkladané projekty je potrebné posúdiť tiež z hľadiska ich realizovateľnosti
(vysporiadanosť pozemkov, majetku a pod.)
Najbližšie stretnutie tematickej skupiny AOaKR bude ešte upresnené.
Zapísala: Daniela Haragová, dňa 10.4. 2014 v Banskej Bystrici

