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 Zúčtovanie grantu poskytnutého
z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


A. Záverečná správa


I. Identifikačné údaje
1. Názov projektu/aktivity:

Hravý rok v Budatku


 2. Názov predkladateľa (bez skratiek):
  Materské centrum Budatko, o.z.


3. Adresa sídla:
Holíčska 30, 851 05 Bratislava


4. Meno a priezvisko spracovateľa vyúčtovania / funkcia: 
Martina Kočí / štatutár

    telefón: 0949 764 049

    e-mail: mcbudatko@gmail.com

5. Číslo zmluvy: MAGDG 1500129


6. Výška poskytnutej dotácie: 200 EUR













II.  SPRÁVA o realizácii projektu 
 (min. na 1 stranu vo formáte A4. Obsahom zodpovedá zhodnoteniu cieľov projektu,  prínosu projektu  pre hlavné mesto. Ďalej treba uviesť: dátum a miesto realizácie projektu, počet účastníkov, veková skupina, odôvodnenie všetkých zmien v nadväznosti na žiadosť,  popis finančného využitia dotácie...  Správu je potrebné doložiť materiálmi dokumentujúcimi prezentáciu mesta ako finančného prispievateľa/podporovateľa projektu, t.j. použitie loga mesta Bratislavy, obrázkové materiály z akcií).

Hravý rok v Budatku

      Predpokladaný začiatok projektu bol v máji, ukončenie v decembri 2015. Nakoľko dotácia bola na účet pripísaná až v septembri 2015, a v nižšej sume ako sme žiadali vybrali sme iba tri aktivity uvedené v projekte, vrámci ktorých sme využili dotáciu. Deň otvorených dverí, ktorý sa konal na počesť Medzinárodného dňa materských centier, Halloween a aktivita Hráme sa s farbami. Všetky aktivity v našom centre sú pre vekovú skupinu detí od jedného roka do 6 rokov. 

Miesto a termín realizácie projektu:

Aktivita:			Miesto:					Termín:

Halloweensky karneval	MC Budatko, Holíčska 30			28.10. 2015
Deň otvorených dverí		MC Budatko, Holíčska 30			8.10. 2015
Hráme sa s farbami		MC Budatko, Holíčska 30			25.11. 2015

    1.  Deň otvorených dverí slúži na propagáciu hlavnej činnosti nášho združenia, a konal sa 8.10.2015 doobeda aj poobede, aby sme oslovili čo najväčšie množstvo ľudí. Zároveň začiatkom októbra oslavujeme aj Medzinárodný deň materských centier.
Počas dňa sa uskutočnili ukážky krúžkov - cvičenie na fitloptách, cvičenie na ploché nohy, tvorivé dielničky, montessori kútik. Otvorená bola aj klasická herníčka pre nové mamy s deťmi, ktoré sa osmelili príst sa zahrať. 
      Z grantu sme uhradili dve divadelné interaktívne predstavenia pre najmenšie deti. Doobeda nás navštívilo divadlo KasSia a "Zajko Fajko a hadík Vadík", témou bolo slušné správanie, tolerancia k ostatným. Deti sa mohli aktívne do divadielka zapojiť. Rodiny si vyskúšali ako u nás prebiehajú krúžky, deti si mohli vytvoriť z jesenných listov vlastnú sovičku, navštíviť náš montessori kútik a dozvedieť sa viac o montessori pedagogike, zahrať sa v herničke, či poskákať si na trampolíne. 
Poobede mohli prísť aj pracujúce maminy s deťmi do 6 rokov na ďaľšie divadelné predstavenie s názvom "Papierové kráľovstvo" - hlavná postavička bola Princezná Rozmarínka, ktorá je veľmi rozmaznaná a nič sa jej nepáči. Tak utečie zo svojho papierového kráľovstva a na úteku sa stretne s nožnicami a zápalkami. Deti si počas predstavenia uvedomili bezpečie domova a rodiny. 
Všetkým sa u nás páčílo a a nevedeli sa dočkať ďaľšej návštevy nášho centra, čo bolo naším hlavným cieľom a prínosom do budúcnosti sú ďaľší spokojní rodičia, nové dobrovoľníčky, spokojní bratislavčania.

Názov aktivity			Počet dospelých	Počet detí	Celková účasť*
Deň otvorených dverí 	47			52		99 osôb
* (podľa prezenčných listín)

     2. Halloween sa konal na konci októbra, okrem detí a rodičov v maskách sme ho oživili aj záhadným príbehom o stratenej tekvičke a tancovačkou. Pre veľký záujem sme ponúkli dva termíny, jeden doobeda pre najmenšie deti do troch rokov a druhý poobede pre deti do 6 rokov. Počas akcie si deti s rodičmi mohli vyrobiť halloweenske svietniky v našich tvorivých dielničkách, využili ich na ďaľšej novembrovej aktivite na Lampiónovom pochode. 
      Z grantu sme nakúpili odmeny za najkrajšie masky, dobrovoľníci priniesli napečené občerstvenie. Prezliekanie sa za iné osoby, výmýšľanie masky to všetko patrí k činnostiam, ktoré rozvíjajú detskú predstavivosť a kreativitu. Tvorenie zase jemnú motoriku a trávenie voľného času spoločne rodič - dieťa vedie k lepšiemu vzťahu a dôvere. 

Názov aktivity			Počet dospelých	Počet detí	Celková účasť*
Halloween                   	36			39		75 osôb

      3. Hráme sa s farbami - túto veľmi obľúbenú aktivitu pre mamičky s deťmi sme zorganizovali na konci novembra dokonca v troch termínoch. Počet na jeden termín bol obmedzený, aby mali deti priestor a dostali sa ku každej aktivite. Vytvorili sme niekoľko stanovíšť a deti prechádzali cez každé. Prečo práve táto aktivita? Deti sa učia farby zábavným spôsobom, skúšajú kombináciu farba a voda, trénujú si jemnú motoriku /plastelína, maľovanie štetcom, korálkovanie a pod., logické myslenie, kreativitu.

Farebné stanovištia:
1 plastelína - vaľkanie, vykrajovanie, vytláčanie, miešanie farieb, robenie slimákov, krájanie a pod.
2. výkres s obrysmi ovocia jablko, hruška, slivka, banán -  ich vymaľovanie temperovými farbami
3. semafor - deti nalepili maketu semaforu na výkres a maľovali semafor - vnútorné kruhy zelená oranžová červená, vonku modrou /základy dopravnej výchovy/
4. pavúčiky - deti mali kvapnúť farebný tuš a slamkou fúkať do rôznych smerov a spraviť "pavúčikom" nožičky
5. mozaika - vytvorenie farebných obrázkov podľa predlohy alebo vlastná tvorba
6. veža melódia - deti vložia cez otvor sklenenú guľôčku a počúvajú ako sa menia tóny drevených doštičiek (hračka zakúpená z grantu)
7. pavúk - navliecť pavúkovi na nohy koráliky tak, aby každá noha mala jednu farbu (hračka zakúpená z grantu)
8. farebná ryža - vziať z jednej misky modrú a z druhej červenú ryžu, zmiešať, následne hľadanie v zmiešanej ryži guľôčky, lovenie lyžičkou, mladší rukou. Voľná hra. Presýpanie, nasypanie do fľašiek lyžičkou a pod.
9. guľôčková dráha lego -  púšťanie guľôčiek, kto chcel mohol si spraviť vlastnú dráhu
10. stikeez figúrky - priradiť podľa farieb na správny trojuholník z kruhu, zistiť, ktoré figúrky nikam nepatria
11. logické priradenie penových tvarov do tabuľky, napríklad srdiečko + ružová = ružové srdiečko a podobne /rozvoj zmyslov, učenie tvarov/
12. pomôcka "slnko" z montessori kútika - vytvor slnku lúče od najintenzivnejsej farby po najmenej intenzívnu
14. farebný hmyz - doplň farebný hmyz podľa obrázku
15. dúha - vytvor z jednotlivých farieb dúhy obrazce podľa obrazu (hračka zakúpená z grantu)
16. korálky z lúčky - navliekanie drevených korálok na špagát (hračka zakúpená z grantu)
17. korytnačka - na korytnačku treba naukladať farebné valčeky tak, aby sa neprevrátila (hračka zakúpená z grantu)
18. farebné hodiny - treba správne umiestniť farebné tvary s číslami, voľná hra (hračka zakúpená z grantu)

      Z grantu sme zakúpili hračky, ktoré sme použili pri týchto zmysluplných a rozvíjajúich aktivitách. Tieto pomôcky - hračky, budú v Budatku používané aj naďalej v herničke, alebo v montessori kútiku a takisto ich plánujeme využiť aj v ďalších rokoch na rôzne aktivity pre deti.

Názov aktivity			Počet dospelých	Počet detí	Celková účasť*
Hráme sa s farbami     	35			39		74 osôb

Cieľ, prínos a propagácia projektu:

      Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre bratislavské deti vo veku od 0-6 rokov, pre získavanie nových poznatkov, skúseností a zážitkov, ale takisto aj prvých kontaktov s rovesníkmi, a kamarátstiev. Takisto vytvorenie priestoru pre rodičov, najmä matky na rodičovskej dovolenke, aby sa vyhli sociálnej izolácii a nadviazali sociálne väzby s osobami v podobnej životnej etape. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť, svedčí o tom účasť na jednotlivých aktivitách.
Schválenú dotáciu vo výške 200 EUR sme použili na pokrytie takých aktivtít, ktoré k nám prilákajú nových návštevníkov, sympatizantov a potenciálnych členov.
Našim hlavným zámerom bolo zaujať rodičov s nízkymi príjmami, aby zistili, že existujú aj lancejšie alternatívy k rôznym komerčným detským kútikom. Na základe pozitívnych reackií veríme, že sa toto odzrkadlí na návštevnosti v budúcom roku.

      Okrem propagácie hlavného mesta je prínosom pre Bratislavu aj to, že materské centrá a ich aktivity pomáhajú vykryť nedostatok miest v predškolských zariadeniach pre deti od 3 rokov, ktoré sa nedostali do MŠ. Ďalej je prínosom socializácia matiek a detí. Návštevou materského centra sa stráca anonymita, vytvára sa komunita rodín, vznikajú nové priateľstvá aj vrámci najväčšieho mesta na Slovensku. Dávame možnosť bratislavským rodinám aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, intenzívne so svojimi deťmi. 

      V rámci propagácie máme na našej webstránke www.budatko.sk uverejnené logo hlavného mesta Bratislavy, v sekcii projekty sme uverejnili článok o podpore nášho centra dotáciou z Magistrátu hlavného mesta a o projekte Hravý rok v Budatku.
Informáciu a pozvánku na jednotlivé aktivity dostávajú naši sympatizanti mailom - newsletterom a takisto propagujeme naše aktivity na fb stránke centra. Na propagáciu aktivít využívame aj iné portály napr. kam s deťmi, s deťmi.com, oslovujeme aj občianske združenia, s ktorými spolupracujeme na projektoch a takisto aj materské školy v Petržalke.


B. Finančné zúčtovanie dotácie


I.	PODROBNÉ Finančné zúčtovanie CELÉHO PROJEKTU
(Uveďte všetky výdavky súvisiace s realizáciou zúčtovávaného projektu)



P.č.


Popis položky


Číslo dokladu


Druh dokladu


Náklady celkom

Z toho dotácia 
hl. mesta
1
Príjem dotácie na účet
915
banka

200
2
Divadielko MaKiLe a divadielko KaSia
064
faktúra
130
130
2
Divadielko MaKiLe a divadielko KaSia
1009
VBU
130
130

3
Odmeny pre deti na Halloween
314
pokladničný blok
13,93
13,93
3
Odmeny pre deti na Halloween
314
PPD
13,93
13,93
4
Pomôcky na aktivitu "Hráme sa s farbami"
329
pokladničný blok
16,97
16,97
4
Pomôcky na aktivitu "Hráme sa s farbami"
329
PPD
16,97
16,97
5
Pomôcky na aktivity "Hráme sa s farbami"
072
faktúra
42,35
39,10
5
Pomôcky na aktivity "Hráme sa s farbami"
1036
VBU
42,35
39,10
SPOLU
203,25
200







Dátum:  

Podpis spracovateľa vyúčtovania:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (čitateľne): Martina Kočí

Podpis štatutárneho zástupcu:                                          Pečiatka:






II. ZúčTOVANIE FINANČNEJ DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU mEsta NA BEŽNÉ VÝDAVKY v roku 2015


Názov organizácie:  

Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015
Rozdiel stĺpec 
1-2
Dátum vrátenia
a
1
2
3
4
Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta  na podporu projektu: (uviesť názov projektu):

Hravý rok v Budatku

číslo zmluvy: 

MAGDG1500129

200 EUR

203.25 EUR

+3,25 EUR

Z toho: 
(vypísať jednotlivé položky podľa vecného využitia uvedeného v zmluve)

Divadielka -"Deň otv. dverí"

Odmeny pre  deti - "Halloween" 

Hračky - "Hráme sa s farbami"






130 EUR

13,93 EUR

59,32





130 EUR

13,93 EUR

56,07 EUR





0 EUR

0 EUR

+3,25 EUR



SPOLU:


200 EUR


203,25 EUR


+3,25 EUR


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Martina Kočí

Podpis a pečiatka:

Vypracoval:  Mária Vlčková
Dátum: 16.12.2015
Tel. kontakt: 0303 321 934
E-mail: vlckova.maria@gmail.com







Prílohy k zúčtovaniu projektu (pripájajú sa v kópiách, musia byť čitateľné):


Príloha 1       	Účtovný doklad č. 915 - Banka - Príjem grantu
                      	Výpis z bankového účtu

Príloha 2      	Účtovný doklad č. 064 - Prijatá faktúra za divadlo
                    	Faktúra divadielko MaKiLe č. 2015/199
                   	Účtovný doklad č. 1009 - Banka - Úhrada faktúry za divadlo
                 	Výpis z bankového účtu- úhrada divadlo

Príloha 3     	Pokladničný blok č. 314 - odmeny 
                   	Účtovný doklad č. 314 - Príjmový pokladničný doklad, odmeny 

Príloha 4	Pokladničný blok č. 329 -  pomôcky na aktivitu
                	Účtovný doklad č. 329 - Príjmový pokladničný doklad, pomôcky

Príloha 5   	Účtovný doklad č. 072 - Prijatá faktúry - pomôcky     na aktivitu
        		Faktúra pomôcky na aktivitu:  č. 151031339 
      		Účtovný doklad č. 1036 - Banka - Úhrada faktúry za pomôcky
              	Výpis z bankového účtu - úhrada za pomôcky na aktivitu        

Príloha 6  	Fotodokumentácia (3 strany)

Príloha 7   	Propagačné materiály k aktivitám (3 strany)


