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Základné ciele OZ 
Cieľom združenia je: 
 
• podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti a osvetovej 

činnosti; 
• zvyšovanie gramotnosti u mladistvých a maloletých osôb;  
• prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti; 
• zvyšovanie právneho vedomia občanov a  
• ochrana a tvorba životného prostredia. 
 



Plánované aktivity na rok 2014 
Projekt OZ Prevenciou proti kriminalite bol vypracovaný na základe Výzvy Rady 
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie 
kriminality pod názvom „Poď, s nami to dokážeš ...“. 
 
Aktivita č. 1 – Infoportál 
Aktivita č. 2 – Maličkí „dospelí“ 
Aktivita č.3 – Zodpovedný žiak 
Aktivita č. 4 – Letnou zábavou k prevencii 
Aktivita č. 5 – Bezpečnosť u našich susedov 
Aktivita č. 6 – Konferencia „Umením proti násiliu“ – I. ročník 
 
Suma: 9890 €, 7912 € - 80%, 1978 €– 20 % 



Čo ponúkame a očakávame? 
Mestu ponúkame: 
 
1. Uvádzanie informácie o realizovaných aktivitách a ponúkaných 

programoch na dostupných a elektronických materiáloch, v 
mediálnych výstupoch uskutočnených v súvislosti s projektom v 
znení: „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality a z rozpočtu Mesta Sereď.“ 

2. Propagáciu Mesta Sereď na realizovaných aktivitách aj mimo 
mesta Sereď. 

3. Konzultáciu niektorých projektových aktivít so zástupcami mesta, 
keďže očakávame realizovať aktivity, napr. v kultúrnom dome 
alebo  v zasadačkách MsÚ. Jedná sa najmä o konferenciu 
„Umením proti násiliu“, ktorá sa bude konať v spolupráci s 
okolitými obcami. 

4. Vzdelávanie mladej generácie v meste Sereď a aj mimo neho. 
 

 
 



Čo ponúkame a očakávame? 
Od mesta očakávame: 
 
1. Finančnú podporu do konca novembra 2013 vo výške 1200 

€. 
2. Podnety, či už negatívne alebo pozitívne, pre lepšiu 

realizáciu aktivít a ponúkaných programov. 



 
Diskusia 

 



 
Ďakujem za pozornosť! 
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