
Príloha č. 1 - Schválený popis projektu; štruktúrovaný rozpočet a komentár k nemu

Projekt

Názov projektu Pre aktívnych občanov na podporu demokracie

Stručný opis projektu Aktívnu občiansku spoločnosť tvorenú jednotlivcami, ktorí vedia, ako účinne
hájiť svoje práva, považujeme za jeden z najefektívnejších predpokladov pre
fungovanie demokratickej spoločnosti, aj v boji proti extrémizmu. Tieto
hodnoty sa snažíme posilňovať prostredníctvom konkrétnych skúseností
ľudí s fungovaním právneho systému v prospech verejného záujmu.
Používame rôzne nástroje: zabezpečenie kvalitnej právnej pomoci,
Občiansky kompas https://viaiuris.sk/obciansky-kompas/ a petičný portál
www.mojapeticia.sk. Súčasťou projektu je využívanie atraktívnych nástrojov
na komunikáciu s verejnosťou.

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd;
Podpora aktívnej občianskej spoločnosti;
Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;
Poradenská činnosť, monitorovacia činnosť a bezplatná právna pomoc;
Analytická, expertná a edičná činnosť;

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Prekážkami v efektívnom uplatňovaní práv verejnosťou bývajú najmä
nedostatok zrozumiteľných právnych informácií, zložitá legislatívna úprava,
komplikovanosť úradných postupov, chýbajúce právne a iné nástroje.
Aktualizácia a rozšírenie Občianskeho kompasu o tému ochrany pred
nenávistnými prejavmi a právna pomoc v konkrétnych prípadoch, ktorú
budeme zabezpečovať, pomôže ľuďom prekonať tieto prekážky, naučia sa,
ako majú pri riešení svojho problému postupovať a na aké inštitúcie sa
môžu obrátiť. Časť prekážok im pomôže prekonať aj petičný portál ako nový
nástroj v online priestore.

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ Cieľom projektu je podporiť aktívnych ľudí v občianskej angažovanosti a
pomôcť im prekonať prekážky pri riešení konkrétnych právnych otázok aj
ochrany v online priestore pred extrémistickými prejavmi za hranicou
slobody prejavu. Na VIA IURIS sa každoročne obráti viac ako 200 aktívnych
ľudí, ktorých trápi zneužívanie verejných zdrojov či znečisťovanie
prostredia, v ktorom žijú. Ak ľudia pri obhajobe verejného záujmu získajú
pozitívnu osobnú skúsenosť a uvidia, že pri riešení problémov nie sú
bezmocní, zvýši sa ich dôvera v demokratické štátne inštitúcie ako protipól
k extrémistickým riešeniam.

Uveďte nástroje, ktoré použijete pri dosahovaní cieľa projektu a dôvod ich použitia

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci v konkrétnych prípadoch, v ktorých sa na VIA IURIS obrátia aktívni
občania, organizácie a iniciatívy formou zabezpečenia odpovedí na konkrétne právne otázky.

Zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci - zabezpečenie právnej pomoci a zastupovania v konaní pred
orgánmi verejnej správy a súdmi v konkrétnych kauzách

Občiansky kompas - Aktualizácia Občianskeho kompasu s ohľadom na zmeny v právnych predpisoch,
doplnenie o tému “Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti a zneužívaním slobody slova na internete” pre
jednotlivcov aj organizácie



Online petičný portál - Správa a prevádzka petičného portálu pre online petície www.mojapeticia.sk

Cieľové skupiny

Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov
diskriminácie

10/ národný alebo sociálny pôvod,
12/ politické alebo iné zmýšľanie,
15/ iné postavenie

Cieľová skupina 1)      Verejnosť
2)      Štátne a verejné inštitúcie
3)      Samospráva a miestne inštitúcie
7)      Novinári, médiá
11)   Mimovládne organizácie

Zdôvodnite výber cieľovej
skupiny, veľkosť cieľovej
skupiny a spôsob jej zapojenia
sa do projektu

Cieľovou skupinou projektu sú aktívni jednotlivci, vrátane mladých,
neformálne iniciatívy a občianske organizácie, ktorí chcú využívať svoje
práva na obhajobu verejného záujmu. Približne 60 občanov, občianskych
združení a iniciatív, ktorým zabezpečíme právnu pomoc prostredníctvom
konzultácií, zastupovania či Občianskeho kompasu, 15 občanov, organizácií
či iniciatív, ktoré využijú petičný portál.

Miesto a čas realizácie

Vymenujte miesta/ oblasti realizácie projektu, kde sa bude projekt realizovať.

Celá Slovenská republika - dopad aktivít vzhľadom na zabezpečovanie právnej pomoci a poradenstva, keďže
sa na nás obracajú aktívni občania, organizácie a iniciatívy z celého Slovenska.

Pezinok, Banská Bystrica - miesta, kde má svoje kancelárie VIA IURIS a kde sa budú realizovať aktivity
uvedené v projekte

Projekt bude realizovaný
v období

1.3.2021 - 31.12.2021

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

VIA IURIS realizuje svoje aktivity v dvoch kanceláriách - v Pezinku a v
Banskej Bystrici. Právnu pomoc však žiadajú ľudia z celého Slovenska,
rovnako ako online nástroje ako petičný portál či Občiansky kompas
využívajú aktívni občania bez ohľadu na ich aktuálny pobyt.

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

NIE

Uveďte partnera/partnerov

Odborná garancia projektu

Meno a priezvisko garanta Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti

Kristína Babiaková advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

Eva Kováčechová advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

Katarína Batková právnička, výkonná riaditeľka VIA IURIS

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov aktivity Rok Informácia o skúsenostiach Počet zapojených osôb

Aktívni občania - základ demokratickej spoločnosti 2018



Extrém nie je alternatíva 2019

Poznámka Viac ako 20 rokov nepretržite zabezpečujeme právnu pomoc rôznym
subjektom formou právneho poradenstva alebo ako komplexnú právnu
pomoc v konkrétnej právnej veci. Občiansky kompas je online nástroj na
základné informovanie o témach verejného záujmu. Petičný portál sme
pripravili ako online nástroj pre získavanie podpory pre aktívnych občanov
vo veciach verejného záujmu.

Aktivity a výstupy

AKTIVITY A VÝSTUPY

Názov aktivity Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie Výstupy

Zabezpečenie právnych konzultácií
Každoročne sa na VIA IURIS obráti viac ako 200
aktívnych občanov, iniciatív a občianskych
združení, ktoré hľadajú právnu pomoc alebo
konkrétnu právnu radu. V rámci zabezpečovania
právneho poradenstva sa VIA IURIS snaží v rámci
svojich kapacít a možností zabezpečiť odpovede
na tieto dopyty formou základnej právnej rady,
vysvetlenia postupu v konaniach či nasmerovania
na právnu úpravu, ktorá sa týka ich právneho
problému. Tam, kde VIA IURIS zabezpečuje
právne poradenstvo v rámci konzultácií, ide o
konkrétne prípady týkajúce sa presadzovania
verejného záujmu, napríklad keď občania
presadzujú lepšie, transparentnejšie či
kvalitnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi,
angažujú sa v ochrane životného prostredia,
smerujú k väčšiemu zapájaniu ľudí do rozhovania
o veciach verejného záujmu a pod. Projektová
aktivita je zameraná na zabezpečenie
konkrétnych právnych konzultácií aktívnym
občanom, iniciatívam a občianskym združeniam,
prostredníctvom advokátskych kancelárií
spolupracujúcich s VIA IURIS. Cieľom právnych
konzultácií však je nielen pomoc konkrétnemu
žiadateľovi, ale aj podpora a zvyšovanie záujmu
verejnosti o riešenie verejných vecí a o
budovanie vlastných schopností a znalostí riešiť
takýto typ právnych problémov. Veríme, že
vlastná pozitívna skúsenosť pomáha znižovať
pocit bezmocnosti a frustrácie, rovnako tiež znížiť
radikalizáciu či pasivitu občanov.

Pezinok,
Banská
Bystrica

1.3.2021 31.12.2021

Konkrétne právne
poradenstvo ako
odpoveď na otázky a
podnety občanov,
iniciatív a
občianskych
organizácií. Tieto
výstupy budú jednak
poskytnuté tomu, kto
sa na VIA IURIS obrátil
a zároveň tvoria
podklad pre
vytváranie otázok a
odpovedí pre
Občiansky kompas,
ktorý pomáha pri
riešení podobných
problémov ďalším
záujemcom (aktivitu
uvedenú nižšie).



Zabezpečenie právnej pomoci a zastupovania v
konaní pred orgánmi verejnej správy a súdmi
VIA IURIS prostredníctvom spolupráce s
advokátskymi kanceláriami zabezpečuje aj
právne zastupovanie vo vybraných prípadoch,
ktoré sú významné svojim presahom na obranu
verejného záujmu. Ide teda o právne problémy,
ktoré sa týkajú účasti verejnosti na rozhodovaní
a správe vecí verejných, ochrany základných práv
a slobôd, osobitne ochrany životného prostredia
či iného verejného záujmu. Usiľujeme sa vyberať
precedentné prípady, ktoré môžu priniesť
riešenie aj pre iné podobné situácie, a teda môžu
prispieť k zmene rozhodovania štátnych orgánov,
resp. súdov v určitých právnych otázkach vo
veciach verejného záujmu. Takýto postup sa nám
osvedčil, keďže bez zbytočnej zmeny právnych
predpisov prispel ku kultivácii právneho
prostredia. V rámci projektu sa zameriame na
zabezpečenie právnej pomoci v konkrétnych
prípadoch najmä v oblasti účasti verejnosti na
rozhodovacom procese, práva na informácie,
slobody prejavu či iných týkajúcich sa zásahov do
základných práv a slobôd. Podľa potreby budú
spolupracujúce advokátske kancelárie realizovať
konkrétne úkony v príslušných konaniach pred
správnym orgánom či súdom podľa príslušného
štádia konania a postupu v procese riešenia
sporu.

Pezinok,
Banská
Bystrica

1.3.2021 31.12.2021

Právne úkony
realizované
advokátskymi
organizáciami
spolupracujúcimi s
VIA IURIS v konaniach
pred správnymi
orgánmi a súdmi
podľa príslušného
procesného postupu.

Aktualizácia Občianskeho kompasu
Občiansky kompas je online nástroj dostupný pre
kohokoľvek, kto hľadá presné právne informácie.
V súčasnosti je rozpracovaný v 13 konkrétnych
témach, ktoré sa týkajú angažovaných a
aktívnych občanov. Takými sú napríklad témy
týkajúce sa občianskych práv, napríklad “Ako
zvolať zhromaždenie”, “Ako založiť občianske
združenie”, ale aj komplexnejších aktivít v oblasti
ochrany životného prostredia, napríklad “Ako na
ochranu ovzdušia”, “Ako sa zúčastniť na ochrane
životného prostredia” či “Ako ovplyvniť
investičné zámery okolo nás”. Riešime tiež
praktické prierezové témy, napríklad “Ako na
nefungujúcu samosprávu”, “Ako na nekonajúce
úrady”, “Ako sa brániť zásahom do vlastníctva a
súkromia”. Pre správne fungovanie Občianskeho
kompasu je nevyhnutné ho pravidelne
aktualizovať v závislosti od zmien v právnych
predpisoch a tiež je nevyhnutné ho dopĺňať o
riešenie aktuálnych otázok z praxe. Pravidelné
podnety z právnych konzultácií spracúvame do
konkrétnych rád aj v rámci aktualizácie
Občianskeho kompasu. Pre zlepšenie
užívateľského prístupu a užitočnosti upravíme
Občiansky kompas tak, aby bol pre laickú
verejnosť čo najzrozumiteľnejší a rovnako ho
doplníme o grafické prvky, ktoré mu dodajú na
prehľadnosti.

Pezinok,
Banská
Bystrica

1.4.2021 31.12.2021

Aktualizácia všetkých
modulov Občianskeho
kompasu v súvislosti s
legislatívnymi
zmenami v období od
roku 2019 po
súčasnosť,
zjednodušenie
niektorých častí pre
lepšiu zrozumiteľnosť
a doplnenie
Občianskeho kompasu
o infografiky.



Doplnenie Občianskeho kompasu o nový modul
“Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti a
zneužívaním slobody slova na internete” pre
jednotlivcov aj organizácie
Chceme tiež reagovať na aktuálnu situáciu
obrovského nárastu nenávistných slovných
prejavov v online priestore. Sloboda slova je
často sofistikovaným, inokedy hrubým spôsobom
zneužívaná na potláčanie práv iných. Na
sociálnych sieťach, ale aj v inom priestore sa
stretávajú aktivisti, ale aj bežní občania s
nenávistnými prejavmi, vyhrážkami a verbálnymi
útokmi za hranicou slobody prejavu. Aj s
ohľadom na podnety v tejto oblasti považujeme
za potrebné rozšíriť Občiansky kompas o nový
modul s právnymi radami, ako sa voči týmto
prejavom extrémizmu, nenávisti či xenofóbie
účinne brániť, s cieľom chrániť aktívnych
občanov, iniciatívy a občianske združenia pred
takýmito útokmi vo verejnom priestore. Už v
súčasnosti existujú niektoré právne nástroje,
ktoré sa dajú účinne využívať, ale v rámci modulu
vieme zakomponovať aj využitie niektorých
mäkkých nástrojov aj z oblasti mediálnej
gramotnosti. Cieľom tejto aktivity je ukázať
spôsob, ako môžu aktívni občania, iniciatívy a
organizácie prekonať bezmocnosť a naviesť ich
na to, ako si vedia aj v týchto nových situáciách
pomôcť právnymi a inými nástrojmi práve voči
prejavom nenávisti, xenofóbie a rasizmu, či iných
podobných prejavov.

Pezinok,
Banská
Bystrica

1.4.2021 31.12.2021

Vytvorenie obsahu
nového modulu v
rámci Občianskeho
kompasu na tému
“Ako sa brániť pred
prejavmi nenávisti a
zneužívaním slobody
slova na internete” a
jeho uverejnenie na
stránke VIA IURIS v
časti Občiansky
kompas.

Prevádzka Petičného portálu www.mojapeticia.sk
VIA IURIS v rámci svojej činnosti vytvorila petičný
online portál www.mojapeticia.sk, ktorý spĺňa
zákonné požiadavky na bežné online petície (nie
kvalifikované), zbieranie podpory pre hromadné
pripomienky a verejné výzvy a zároveň spĺňa
požiadavky na ochranu osobných údajov (treba
podotknúť, že viaceré bežne používané nástroje v
tomto ohľade zlyhávajú). Okrem toho ide o tzv.
moderovaný priestor, kde VIA IURIS, ako
prevádzkovateľ portálu, schvaľuje tak registráciu
ako aj spustenie kampaní na zbieranie podpory
pokiaľ ide o základné rámce realizácie petičného
práva v demokratickej spoločnosti. Unikátnosť
tohto portálu je aj v tom, že vytvára priestor pre
využívanie aj pre osoby mladšie ako 18 rokov,
čím prispieva k vytvoreniu priestoru participácie
aj pre mladých ľudí. Petičný portál vnímame ako
príspevok k aktivizácií mladých ľudí, občanov,
iniciatív a občianskych organizácií pri riešení vecí
verejného záujmu. Cieľom je opäť vytvárať
priestor pre to, aby aktívni ľudia, iniciatívy a
organizácie mohli svojím vlastným úsilím a
záujmom o veci verejné prispieť k zlepšeniu ich
situácie, čím chceme prispieť k znižovaniu pocitu
bezmocnosti, frustrácie a príklonu k extrémizmu,
namiesto hľadania dobrých riešení v rámci
demokratických nástrojov.

Online 1.3.2021 31.12.2021

Poskytovanie
technickej a
obsahovej podpory
Petičnému portálu
mojapeticia.sk s
cieľom realizácie 10
kampaní na podporu
petície, hromadnej
pripomienky alebo
verejnej výzvy vo veci
verejného záujmu.

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu

Počet zabezpečených konzultácií - 75
Počet právnych prípadov, v ktorých bola zabezpečená právna pomoc v
konaní - 6
Aktualizácia Občianskeho kompasu podľa aktuálnej legislatívy - 13



Doplnenie Občianskeho kompasu o novú tému - 1
Počet Infografík k témam Občianskeho kompasu - 6
Počet online podpisových kampaní na Portáli - 10.

Udržateľnosť projektu

Osobná skúsenosť ľudí s občianskou participáciou na prípade, ktorý sa ich
bezprostredne týka, je nenahraditeľná a trvácna. Pokiaľ sa ľuďom ich
vlastnou aktivitou podarí pozitívne ovplyvniť dianie okolo seba, majú aj
pozitívnejší a zrelší názor na fungovanie spoločnosti. Motivuje ich to
zaujímať sa o verejné dianie namiesto rezignácie a radikalizácie. Pomocou
aktívnym ľuďom prispievame k vytváraniu zrelej demokratickej spoločnosti.
Občiansky kompas v jeho aktualizovanej novej verzii s infografikami bude k
dispozícii všetkým občanom a budú v ňom aj po skončení projektu môcť
nájsť užitočné, kvalitné a zrozumiteľné právne informácie k právnym
problémom, ktoré riešia. Petičný portál bude rovnako k dispozícii aktívnym
občanom aj po skončení projektu.

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

Občiansky kompas ako nástroj, ale aj jednotlivé kauzy a prípady, kde
budeme zabezpečovať právnu pomoc, budeme propagovať na sociálnych
sieťach a prostredníctvom nášho newslettera. Počas realizácie projektu
zabezpečíme k témam projektu 5 mediálnych výstupov. Pôjde napr. o
tlačové správy alebo odborné vyjadrenia pre médiá či blogy.

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 14 586,00 €

Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Projektová a finančná manažérka (mzda brutto +
odvody za zamestnávateľa, Dohoda o pracovnej
činnosti)

8 649,00 € mesiac 5 192,00 €

Výkonná riaditeľka (mzda brutto + odvody za
zamestnávateľa, Zmluva o výkone funkcie
štatutárneho orgánu)

8 287,00 € mesiac 2 296,00 €

Právnik (mzda brutto + odvody za zamestnávateľa,
Pracovná zmluva) 7 1 014,00 € mesiac 7 098,00 €

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

x 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 20 414,00 €



Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku Jednotky Spolu

Počítačové služby - technická podpora petičný
portál, editovanie/aktualizácia webu (Občiansky
kompas)

280 12,00 € hodina 3 360,00 €

Právne služby - revízia a doplnenie 13 modulov
Občiansky kompas a vytvorenie 1 nového modulu 210 30,00 € hodina 6 300,00 €

Administratívne služby - korektúry textov všetkých
14 modulov Občiansky kompas 112 15,50 € hodina 1 736,00 €

Ilustrátor - ilustrácia na web k novému modulu
Občiansky kompas 1 58,00 € ilustrácia 58,00 €

Právne a advokátske služby 272 30,00 € hodina 8 160,00 €

Externé spracovanie účtovníctva a miezd 8 100,00 € mesiac 800,00 €

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

x 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

x 0 0,00 € 0,00 €

 
 Celkom

Spolu 35 000,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 2 012,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Ilustrátor - ilustrácia na web k novému modulu
Občiansky kompas (ilustrácia) 1 92,00 € 92,00 €

Právne a advokátske služby (hodina) 64 30,00 € 1 920,00 €

 
 Celkom

Spolu 2 012,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

37 012,00 €



KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1. Osobné výdavky

Projektová a finančná manažérka
(Dohoda o pracovnej činnosti)

Pracovný čas – priemerne približne 40 h/mesiac. (V jednotlivých mesiacoch
môže reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale celkovo na projekt
plánujeme priemerne približne 40 h/mesiac.)

Obsah práce – najmä koordinácia projektového tímu, participácia na
strategickom a operatívnom plánovaní projektu, projektová podpora
realizačnému tímu, manažment právneho poradenstva, reporting projektu,
komunikácia s externými dodávateľmi a partnermi, užívateľmi petičného
portálu a pod.

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:
12,00 EUR/h brutto x 40 h/mesiac = 480 EUR/mesiac (priemerne)
+ odvody za zamestnávateľa (35,2 %)
480 EUR x 1,352 = 649 EUR
649 EUR x 8 mesiacov = 5192 EUR

Z dotácie MS SR: 649 EUR x 8 mesiacov = 5192 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

Výkonná riaditeľka
(Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu)

Pracovný čas – priemerne na projekte približne 10 % mesačného úväzku. (V
jednotlivých mesiacoch môže reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale
celkovo na projekt plánujeme priemerne 10 % mesačného úväzku.)

Obsah práce – najmä vedenie strategického a operatívneho plánovania
projektu, kontrola a koordinácia projektového tímu, personálny manažment
a pod.

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:
2140 EUR/mes. brutto x 10 % = 214 EUR/mesiac (priemerne)
+ odvody za zamestnávateľa (34,15 %)
214 EUR x 1,3415 = 287 EUR
287 EUR x 8 mesiacov = 2296 EUR

Z dotácie MS SR: 287 EUR x 8 mesiacov = 2296 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

Právnik
(Pracovná zmluva)

Pracovný čas – priemerne na projekte približne 50 % mesačného úväzku. (V
jednotlivých mesiacoch môže reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale
celkovo na projekt plánujeme priemerne približne 50 % mesačného úväzku,
t. j. priemerne cca 20h/týždeň)

Obsah práce – najmä obsahová podpora petičnému portálu, revízia a
doplnenie 13 modulov Občiansky kompas

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:



1500 EUR/mes. brutto x 50 % = 750 EUR/mesiac (priemerne)
+ odvody za zamestnávateľa (35,2 %)
750 EUR x 1,352 = 1014 EUR
1014 EUR x 7 mesiacov = 7098 EUR

Z dotácie MS SR: 1014 EUR x 7 mesiacov = 7098 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

2. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu

Počítačové služby
(externý dodávateľ, fakturácia)
- technická podpora petičný portál priemerne približne 25 h x 8 mesiacov =
200 hodín
- editovanie/aktualizácia webu (Občiansky kompas) približne 20 h x 4
mesiace = 80 hodín

Z dotácie MS SR: 12 EUR x 280 hodín = 3360 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

Právne služby
(externý dodávateľ, fakturácia – advokátske kancelárie)
- revízia a doplnenie 13 modulov Občiansky kompas (supervízia) +
vytvorenie 1 nového modulu

30 EUR x 13 modulov x 10 hodín + 80 hodín nový modul = 6300 EUR

Z dotácie MS SR: 30 EUR x 210 hodín = 6300 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

Administratívne služby
(externý dodávateľ, fakturácia)
- korektúry textov všetkých 14 modulov Občiansky kompas

15,50 EUR x 14 modulov x 8 hodín = 1736 EUR

Z dotácie MS SR: 15,50 EUR x 112 hodín = 1736 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR
----

Ilustrátor (web)
(externý dodávateľ, zmluva o dielo alebo fakturácia)
- ilustrácia na web k novému modulu Občiansky kompas
150 EUR/ilustrácia

Z dotácie MS SR: 58 EUR
Z vlastných zdrojov: 92 EUR
----

Právne a advokátske služby:
(externý dodávateľ, fakturácia – advokátske kancelárie)
- právne poradenstvo - kauzy a konzultácie

30 EUR/h x priemerne 42 h/mesiac x 8 mesiacov = 10080 EUR

Z dotácie MS SR: 30 EUR x 272 hodín = 8160 EUR
Z vlastných zdrojov: 30 EUR x 64 hodín = 1920 EUR
----



Externé vedenie účtovníctva a spracovanie miezd:
(externý dodávateľ, fakturácia)

Z dotácie MS SR: 100 EUR x 8 mesiacov = 800 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

37 012,00 €

Výška požadovanej dotácie
v eurách

35 000,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

2 012,00 €

Miera spolufinancovanie v
percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%

5.44%

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok Štátny orgán Názov projektu
Celkové
náklady na
projekt

Dotácia od
orgánov štátnej
správy

2018 Ministerstvo spravodlivosti
SR

(D023/2018/13) Extrém nie je
alternatíva 26239 24925

2019 Ministerstvo spravodlivosti
SR

(D023/2019/13) Aktívni občania -
základ demokratickej spoločnosti 5687 5000


