NAŠE MESTO 2021
MÁM SRDCE NA SPRÁVNOM MESTE!

Čo sa podarilo v roku 2020?
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Najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva na Slovensku
11. jún 2021
Podujatie Naše Mesto už 15 rokov spája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť
a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Máte nápad
ako zlepšiť vaše okolie, mesto, či pomôcť vašej organizácii? Zapojte sa do Nášho Mesta, navrhnite dobrovoľnícke
aktivity a my vám pomôžeme nájsť dobrovoľníkov.
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Čo získate účasťou na Našom Meste?
Konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu,
finančný grant na realizáciu dobrovoľníckej aktivity,
šancu spoznať nových ľudí
a rozšíriť si sieť podporovateľov,
návod na to, ako zlepšovať
prostredie vo vašom meste,
nástroj, ako motivovať svoje
okolie k aktívnemu občianstvu.

Naše Mesto sa konalo
v 14 mestách a obciach
a zapojilo sa až 85 firiem.

Prihláste svoj projekt do

25. marca

Kto sa môže prihlásiť?
Dobrovoľnícke projekty môžu navrhovať neziskové
organizácie, občianske združenia, chránené dielne, základné, stredné a materské školy (iba v exteriéri), centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá,
mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu
a koordináciu dobrovoľníkov na mieste. Projekty nemôžu navrhovať podnikateľské subjekty, podnikatelia
na základe živnosti, organizácie podporujúce politické
strany alebo hnutia a tento rok kvôli epidemiologickej
situácii ani domovy sociálnych služieb. Výstupy projektov nemôžu slúžiť na súkromné účely. Projekty a aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, nebudú však podporené grantom.

V ktorých mestách môžete
navrhnúť vaše aktivity?
Aktivity môžu navrhnúť organizácie, ktoré pôsobia
v nasledovných mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Hurbanovo, Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, Senec,
Spišská Nová Ves, Stupava, Svätý Jur, Topoľčany,
Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina.
Zoznam miest nie je definitívny, mestá budeme postupne pridávať. Pre aktuálne informácie sledujte náš
web www.nasemesto.sk. Počet podporených projektov
v danom meste je limitovaný počtom zapojených firiem.

Aktivity môžete
navrhnúť v oblastiach:
VEREJNÝ PRIESTOR
životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske
iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky
SOCIÁLNE SLUŽBY
nízkoprahové organizácie, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky. Na podujatí Naše
Mesto 2021 odporúčame nezúčastniť sa osobám
nad 65 rokov z dôvodu epidemiologickej situácie.

Kedy sa konajú aktivity?

VZDELÁVACIE ZARIADENIA
školy, škôlky, materské a rodinné centrá.

Aktivity si môžete navrhovať
v 3 rôznych termínoch a časoch:

Grant na priame náklady
Na realizáciu aktivity vám môžeme poskytnúť grant, ktorý
slúži na kúpu pracovných potrieb, napr. na nákup farieb,
čistiacich prostriedkov a pod. Výšku grantu schvaľujeme
individuálne, podľa charakteru navrhovaných aktivít.
Grant môžete získať formou finančnej podpory alebo poukážok na nákup materiálu. Žiadosti posudzuje
Nadácia Pontis. Grant nie je možné použiť na úhradu
miezd, prevádzkových nákladov, stravu, cestovné, komunikačné náklady či nákup zariadenia.

Ako organizátor zabezpečujete
dezinfekčné prostriedky a miesto na
umytie alebo dezinfekciu rúk, pracovné
rukavice, hygienické potreby, ako aj iné
pomôcky pre dobrovoľníkov, podľa potrieb
konkrétnej aktivity.
Prečítajte si, aké hygienické potreby
ako organizátor aktivity zabezpečujete.

piatok, 11. jún, od 09:00 hod. do 12:00 hod.
piatok, 11. jún, od 13:00 hod. do 16:00 hod.
piatok, 11. jún, od 09:00 hod. do 14:00 hod.
Ako hodnotíte priebeh podujatia
Naše Mesto v netypickom roku 2020?
Podujatie Naše Mesto pomohlo naštartovať a oživiť futbalový klub, ktorý bol
v neľahkej situácii. Dobrovoľnícka
firemná akcia, záujem verejnosti
a mesta pomohol viac utužiť členskú základňu CFK Cajla. Akcia Naše
Mesto, ktorú sme nevzdali, opäť
naštartovala aktivitu aj samotných
členov, ktorí sa pustili do obnovy
a opravy areálu. Na pravidelnej báze
budú pripravovať podobné brigády, ktoré
spoja s komunitou na Cajle aj futbalových fanúšikov.
Gabriela Repová

Referent ŠFRB a projektového riadenia
Mestský úrad Pezinok

Kapacita pre firemných dobrovoľníkov*

Orientačná výška grantu

projekt pre 5 – 10 dobrovoľníkov

grant do 40 €

projekt pre 11 – 15 dobrovoľníkov

grant do 80 €

projekt pre 16 – 20 dobrovoľníkov

grant do 120 €

projekt pre 21 – 25 dobrovoľníkov

grant do 160 €

projekt pre 26 – 30 dobrovoľníkov

grant do 200 €

projekt pre 31 – 35 dobrovoľníkov

grant do 240 €

projekt pre 36 – 40 dobrovoľníkov

grant do 280 €

projekt pre 41 – 45 dobrovoľníkov

grant do 320 €

projekt pre 46 – 50 dobrovoľníkov

grant do 360 €

projekt pre 51 – 200 dobrovoľníkov

grant do 400 €

*Grant bude udelený podľa finálneho počtu dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia na váš projekt.

Naše Mesto má aj tento rok sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia
Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Vzhľadom na
pandémiu je počas podujatia Naše Mesto 2021 nutné dbať aj na zvýšené hygienické
a bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. V súvislosti so vzniknutou situáciou sme preto prijali nové bezpečnostné zásady. Zároveň si vyhradzujeme
právo tieto zásady zmeniť, pokiaľ by si to situácia s koronavírusom v čase podujatia
vyžadovala.
Staráme sa o vašu bezpečnosť. Prečítajte si BOZP.

Registrujte sa cez online formulár
Prihlášky prijímame elektronicky prostredníctvom portálu
www.darca.sk. Každý rok je potrebná nová registrácia.

Prihlasovanie projektov prebieha
na stránke www.darca.sk.

1. Pri registrácii vyplňte formulár, pri položke
„Darca“ vyberte možnosť „Nadácia Pontis“
a pri položke „Program“ vyberte možnosť
„Naše Mesto 2021“. Týmto krokom ste si vytvorili konto, do ktorého sa budete vedieť zakaždým prihlásiť (login a heslo si uschovajte).
2. Vyplňte žiadosť o podporu
v sekcii „Náš projekt“.

Potrebujete sa niečo spýtať?
Využite náš portál www.darca.sk, sekcia „Pošta“. Ak
máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete
skonzultovať návrh projektu či aktivít, kontaktujte nás
na uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle:

Katarína Teglassyová

Programová manažérka Nadácie Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, Slovensko
katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk
+421 918 579 816

3. Ku každej aktivite odporúčame uviesť čas
stretnutia 15 minút pred začiatkom konania
aktivity.
4. K žiadosti prikladáte aj ilustračné fotografie
v sekcii „Náš projekt“, na karte 7. – „Prílohy“,
časť „Fotogaléria“. Vytvorte len jeden album
a ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte
ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr.
vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť; miestnosť, ktorú chcete vymaľovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom
ste vložili aktivity, aby mohli byť v systéme
správne spárované.

Dôležité termíny
18. február 2021

Začiatok prihlasovania projektov na stránke www.darca.sk

25. marec 2021

Termín uzávierky prijímania projektov

6. – 25. máj 2021

Prihlasovanie dobrovoľníkov na stránke www.nasemesto.sk

4. – 8. júna 2021

Distribúcia tričiek dobrovoľníkom a koordinátorom

11. jún 2021

Naše Mesto 2021

do 21. júna 2021

Zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektu
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