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Projekt

Názov projektu Podpora, poradenstvo a zber dát o LGBTI ľuďoch na Slovensku

Stručný opis projektu Projekt zvýši dostupnosť dát prostredníctvom ich zberu v prieskume čím
prispeje k zlepšeniu odbornej diskusie o právach LGBTI ľudí. Poradenstvo,
online podporné skupiny, udeľovanie výročných cien a odborná konferencia
prispejú k pozitívnemu zviditeľneniu a sebaprijatiu LGBTI ľudí, čo sa
premietne aj do ich schopnosti žiť otvorene v našej spoločnosti a nepriamo
povedie k zníženiu predsudkov. Aktivity napomôžu k napĺňaniu ich ľudských
práv a to napr. práva na účasť na verejnom živote, práva na ochranu
súkromného a rodinného života, práva na účinnú nápravu porušenia
ľudských práv.

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;
Poradenská činnosť, monitorovacia činnosť a bezplatná právna pomoc;
Zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Nízka spoločenská akceptácia LGBTI ľudí sa dá najrýchlejšie zmeniť osobnou
skúsenosťou väčšiny s touto menšinou. Obavy pred zverejnením svojej
identity bránia LGBTI ľuďom aj pri reportovaní prípadov diskriminácie či
trestných činov voči nim. Projekt preto poskytuje podporu LGBTI ľuďom v
procese coming outu prostredníctvom poradenstva, zbierania informácií o
ich potrebách a zviditeľnením pozitívnych príkladov z komunity, online
poradenstvom a líderským programom. Nové dáta z prieskumu prispejú k
vzdelávaniu profesijných skupín.

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ Spoločenská akceptácia LGBTI ľudí je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi
nízka (Eurobarometer 2019). Vo zvýšenej miere v porovnaní s rovesníkmi
zažívajú problémy v oblasti psychického zdravia a menšinový stres, ktorý
vedie k ťažkostiam aj v pracovnom živote. Zároveň na Slovensku takmer
neprebieha odborná diskusia s cieľom nájsť riešenia na zlepšenie situácie.
Hlavným cieľom projektu je preto prispieť k zvýšeniu miery akceptácie
LGBTI ľudí prostredníctvom online poradenstva a komunitných stretnutí.
Ďalším cieľom je naštartovanie dlhodobej odbornej diskusie realizovaním
prieskumu a konferencie.

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

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Prieskum - umožní získanie dát o diskriminácii, demografii, životných skúsenostiach postojoch a pod. LGBTI
ľudí na Slovensku. Prvý prieskum: http://inakost.sk/tag/prieskum/

Udeľovanie výročných cien - pomôže zviditeľniť pozitívne príklady pre komunitu.

Odborná konferencia - prispeje k odbornej diskusii o stave ľudských práv LGBTI ľudí a o možnostiach
zlepšenia.

Poradenstvo a online podporné skupiny - projekt cieli na podporu a posilnenie LGBTI ľudí a prispeje k
zvýšeniu miery pocitu bezpečia a sebaakceptácie u mladých LGBTI ľudí ohrozených diskrimináciou a
sociálnym vylúčením. Počas podporných skupín sa riešia ich životné situácie, napr. diskriminácia, násilie a
dochádza k výmene potrebných informácií a k zdieľaniu skúsenosti. Prínosom je aj povedomie o právach
LGBT komunity.



Cieľové skupiny

Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov
diskriminácie

2/ rod,
5/ sexuálna orientácia,

Cieľová skupina 2)      Štátne a verejné inštitúcie
11)   Mimovládne organizácie
12)   Deti a mládež

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

LGBTI ľudia – zapojenie ako účastníci výskumu, ako adresáti pomoci a
podpory formou psychologického a právneho poradenstva. Našou ambíciou
je zasiahnuť minimálne 500 ľudí, predovšetkým prostredníctvom online
poradenstva, komunít a prieskumu a konferencie. Štátne a verejné
inštitúcie, MVO - zapojenie sa do odbornej konferencie. Mládež - tvorí
väčšinu klientely poradenstva.

Miesto a čas realizácie

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

Bratislava

Online pre celé Slovensko

Projekt bude realizovaný
v období

1.5.2021 - 31.12.2021

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

Vzhľadom na hospodárnosť je potrebné organizovať aktivity projektu v
Bratislave, kde je väčšina cieľových skupín projektu, online poradenstvo a
online komunitné skupiny budú poskytované pre ľudí z celého Slovenska.

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

NIE

Uveďte partnera/partnerov

Odborná garancia projektu

Meno a
priezvisko
garanta

Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti

Christián
Havlíček

Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK. Spoluzakladal združenie TransFúzia a má
dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva transrodovým ľuďom a ich blízkym.
Spolupracoval na podujatiach, vzdelávacích aktivitách, advokácii a výskumoch zameraných
na LGBTI témy.

Jana
Jablonická -
Zezulová

Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť,
kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako
10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo
školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v
oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných
orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.



Andrej Kuruc

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a ekonómiu na EU. Dlhodobo sa venuje
problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie
divadlo Nomantinels, v ktorom pôsobí aj ako dramatik a herec. V Iniciatíve Inakosť pôsobí v
oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania a výskumu. Je členom Výboru pre práva
LGBTI osôb a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a
rozvojového vzdelávania.

Martin Macko

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku
2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal
na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov,
návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva
LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Michaela
Dénešová

Vyštudovala Fakultu sociálnych a ekonomických vied, kde získala titul Mgr. v odbore
Európske štúdiá. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom štúdiu na ÚEŠMV, kde sa v rámci
svojej dizertačnej práce venuje rodovej nediskriminácii a vzniku medzinárodných noriem.
Pôsobila vo viacerých ľudskoprávnych MVO.

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov aktivity Rok Informácia o skúsenostiach
Počet
zapojených
osôb

inPoradňa
(www.inporadna.sk) 2018

V roku 2018 sme vďaka podpore ESF otvorili inPoradňu, ktorá
poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne
poradenstvo pre LGBTI ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich
sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. V roku 2019 sa na
inPoradňu obrátilo 178 ľudí. Najčastejšie nás oslovujú ľudia vo
veku 14-30 rokov. 103 ľudí (59.5%) sa na poradňu obrátilo pre
otázky súvisiace so sexuálnou orientáciou, 70 ľudí (40.5%) sa
na poradňu obrátilo pre otázky súvisiace s rodovou identitou.
Sociálne poradenstvo využilo 56 % ľudí, právne poradenstvo
využilo 23% ľudí a psychologické poradenstvo využilo 36%
našej klientely. Do psychologického poradenstva prichádzajú
klienti a klientky pre svoje úzkosti, depresie a traumy, ktoré
majú pre negatívne zážitky - napr. šikanu či násilie. Početná
skupina ľudí sa na nás obracia aj pre oblasť coming outu - ako
povedať svojim blízkym o svojej sexuálnej orientácii alebo
rodovej identite, ako sa zbaviť sa strachu z coming outu a ako
byť počas tohto procesu v bezpečí.

365

Celoslovenský LGBT
prieskum 2017 2017 Realizácia prieskumu LGBT komunity - výsledky dostupné tu:

http://inakost.sk/tag/prieskum/ 2088

Ceny Inakosti 2019 2019 Prvý ročník výročných cien:
http://inakost.sk/ceny-inakosti-2019/ 50

Raising awareness for
Inclusive Societies to
Embrace rainbow
families in Europe
(R.I.S.E)

2020
Projekt pozostáva z rozmanitých aktivít zameraných na
zvýšenie povedomia o každodenných problémoch a prekážkach
rodín párov rovnakého pohlavia, ktoré vyplývajú z chýbajúcej
legislatívy: kampaň, výskum, odporúčania pre zmeny.

50

Poznámka Dlhodobo realizujeme rôznorodé aktivity: poskytovanie sociálneho,
psychologického a právneho poradenstva (www.inporadna.sk),
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií, vedenie
diskusií,
zdieľanie príbehov a skúseností, školenia a tréningy, Situáciu a názory
komunity zisťujeme v celoslovenskom LGBT prieskume. Každoročne
organizujeme Filmový festival inakosti (www.ffi.sk).

Aktivity a výstupy

AKTIVITY A VÝSTUPY



Názov aktivity Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie Výstupy

Celoslovenský LGBTI prieskum 2021
Po 4 rokoch plánujeme opäť uskutočniť LGBTI
prieskum v komunite LGBTI ľudí, s cieľom zistiť ich
aktuálnu životnú situáciu a súčasné potreby, tak
aby sme vedeli porovnať ako sa ich životy a
skúsenosti s diskrimináciou zmenili za obdobie 4
rokov. Cieľom je aj nové nastavenie navrhovaných
opatrení a politík so zámerom zlepšenia kvality
života LGBTI ľudí. Bude mať dve fázy a v rámci
prvej realizovanej v roku 2021 sa uskutoční zber
dát a prezentovanie prvých výstupov prieskumu
prostredníctvom infografík bez spracovania
výskumnej správy. Z hľadiska časovej náročnosti
bude výskumná správa vypracovaná v
nasledujúcom kalendárnom roku v druhej fáze
realizácie.

Bratislava
a online 1.5.2021 31.12.2021

min. 1000
respondentov a
respondentiek
prieskumu, 10
infografík

inKonferencia 2021:
Odborná diskusia o téme ľudských práv LGBTI ľudí
prebieha na Slovensku vo veľmi obmedzenej miere
a sporadicky. Rozhodli sme sa preto organizovať
každoročne pri príležitosti medzinárodného dňa
boja proti homofóbii a transfóbii konferenciu, kde
sa budú prezentovať výsledky výskumov,
prebiehajúce aktivity, zdieľať dobrá prax a
diskutovať na aktuálne témy. Prvý ročník
konferencie sa konal v roku 2019. Plánovaný
obsah: 1. výskum - prezentácie výskumov, resp.
prebiehajúcich a plánovaných aktivít z
akademického prostredia. 2. aktivizmus -
prezentácie z prostredia občianskej spoločnosti a 3.
verejná správa - diskusie a prezentácie z prostredia
verejnej správy, samosprávy a politiky.

Bratislava 1.11.2021 31.12.2021
Celodenná
konferencia, 40
účastníkov/čiek

Ceny Inakosti 2021:
Pre zlepšenie akceptácie LGBTI ľudí sa ukazuje ako
efektívne prezentovanie pozitívnych príkladov. Je
potrebné vyvážiť negatívny diskurz v spoločnosti
ale aj samotnej LGBTI komunite. Každoročné
udeľovanie cien upriami pozornosť médií na
osobnosti (prípadne aj organizácie), ktoré prispeli k
presadzovaniu ľudských práv LGBTI ľudí alebo na
ľudí, ktorí sú z LGBTI komunity a pozitívne ju
zviditeľnili. Ceny boli prvý krát udelené v roku
2019 (http://inakost.sk/ceny-inakosti-2019/). Ceny
sa udeľujú v kategóriách: pozitívne zviditeľnenie,
počin roka, médiá, umenie, podnikateľský sektor a
sieň slávy. Nominácie budú zbierané na základe
verejnej výzvy.

Bratislava 1.11.2021 31.12.2021
Slávnostný večer
s udeľovaním
cien, tlačová
správa a záznam.



inPoradňa - poradenstvo pre LGBTI ľudí:
priebežne do ukončenia projektu bude realizované
individuálne psychologické, právne poradenstvo a
poradenstvo v oblasti diskriminácie. Cieľom
projektu je zlepšenie ochrany a zvýšenie kvality
života ľudí ohrozených diskrimináciou na základe
inej sexuálnej orientácie a rodovej identity
prostredníctvom právneho, psychologického a
špecializovaného poradenstva v oblasti
diskriminácie realizovaného najmä prostredníctvom
telekomunikačných technológií (internet, telefón),
ale aj osobne. ktorého obsahom bude: analýza
problému, poskytnutie základných informácií o
riešení problému, poskytnutie kontaktov na
relevantné orgány zodpovedné za riešenie situácie.
Psychologické poradenstvo sa špecificky zameria
na problémy ako coming out, reakcie rodičov,
zvládanie diskriminácie na pracovisku a škole,
zvládanie prípadných negatívnych reakcií na
sexuálnu orientáciu a/alebo rodovú identitu,
homofóbiu a transfóbiu, vzťahové problémy.
Poradenstvo v oblasti diskriminácie sa bude
zameriavať na pomoc a diskrimináciu pri hľadaní si
práce či vzdelania, v oblasti zdravotnej
starostlivosti, podporu pri prijímacích pohovoroch a
pri vybavovaní papierov na úradoch. Právne
poradenstvo sa bude zameriavať na právne
riešenie diskriminácie ohrozených osôb, spisovanie
sťažností, žalôb atď.. Poradcovia a poradkyne budú
mať príslušnú kvalifikáciu. Za dva roky existencie
inPoradne sa ňu obrátilo 345 klientov a klientiek.
Projekt bol podporený zo zdrojov ESF a jeho
podpora skončila v septembri 2020.

Bratislava
a online 1.7.2021 31.12.2021

Počet
klientov/klientok:
80

Online podporné skupiny:
Súčasná mimoriadna situácia a dopady pandémie
COVID-19 výrazne prehĺbili nerovnosti v našej
spoločnosti. V psychologickom poradenstve sme v
inPoradni v súvislosti s pandémiou zaznamenali
nárast počtu prvých kontaktov o takmer 300%.
Navrhujeme vytvorenie online poradenských
skupín, kde by sa LGBTI ľudia mohli vopred
registrovať a diskutovať o svojich problémoch a
hľadať riešenia pod vedením skúsených poradcov.
Uskutočnia sa tri druhy skupín s rôznymi cieľovými
skupinami a témami: online podporné skupiny pre
transrodových ľudí, skupiny pre LGB ľudí - coming
out a skupiny pre otázky diskriminácie/rodičovstvo.
Výsledkom projektu bude organizácia 60 (20 v
každej z troch aktivít) online podporných skupín
pre LGBTI ľudí v trvaní 1,5 hodiny počas 6
mesiacov. Predpokladáme zapojenie sa min. 80
LGBTI ľudí. Počty zapojených osôb sme odhadli
podľa dát doterajšej účasti na prezenčnej
podpornej skupine v Bratislave, no vzhľadom na
aktuálnu situáciu očakávame počet zapojených
osôb aj vyšší.

Bratislava
a online 1.7.2021 31.12.2021

Počet
klientov/klientok:
80
60 (20 v každej z
troch aktivít)
online
podporných
skupín

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu

Prieskum - min. 1000 respondentov a respondentiek prieskumu, 10
infografík s 1000 videniami na sociálnej sieti
inKonferencia: 40 účastníkov/čiek vrátane vystupujúcich
Ceny Inakosti: 1000 videní na sociálnej sieti, 5 mediálnych výstupov
Poradenstvo: 80 klientov a klientiek
Online podporné skupiny: 80 klientov a klientiek



Udržateľnosť projektu

Získané dáta z Celoslovenského LGBTI prieskumu budu v nasledujúcom
kalendárnom roku analyzované a porovnané s rokom 2017 a bude
vypracovaná súhrná správa o prieskume. Činnosť poradne bude
zabezpečená prostredníctvom akreditácie na Ministerstve spravodlivosti a
registrácie sociálnej služby v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Aj
kvôli pandémii sa to zatiaľ nepodarilo. Uchádzame sa aj o iné zdroje ako
ACF Slovakia, podpora v rámci fundraisingových aktivít a individuálnych a
firemných donorov. Odbornú konferenciu plánujeme v budúcnosti
zabezpečiť aj z príspevkov účastníkov a účastníčok. Samozrejme všetky
získané informácie budú súčasťou mediálnych výstupov organizácie. Projekt
nadväzuje aj na ďalšie aktivity a projekty organizácie, ktoré dhodobejšie
realizujeme s podporou donorov.

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

Informácie o aktivitách projektu ako aj jednotlivé výstupy budú priebežne
uverejňované na webe a sociálnych sieťach organizácie. Rovnako tam budú
dostupné fotografie z podujatí a videozáznam z odovzdávania cien. Tlačová
správa bude vyhotovená o výsledkoch udeľovania cien.

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 22 300,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku Jednotky Spolu

Koordinátor/manažér projektu (resp. projektový
manažér) 220 12,00 € hodina 2 640,00 €

Asistent projektového/finančného manažéra (resp.
koordinátora) 120 8,00 € hodina 960,00 €

Finančný manažér projektu 100 10,00 € hodina 1 000,00 €

2. Príprava inKonferencie 50 10,00 € hodina 500,00 €

3. Príprava podujatia, koordinácia poroty a
nominácii 60 10,00 € hodina 600,00 €

1. Príprava prieskumu a dotazníka 60 20,00 € hodina 1 200,00 €

1. Konzultácie prieskumu a dotazníka 60 15,00 € hodina 900,00 €

2. Prvý kontakt a poradenstvo v oblasti
diskriminácie 360 20,00 € hodina 7 200,00 €

2. Psychologické poradenstvo 180 25,00 € hodina 4 500,00 €

5. Online podporné skupiny - poradcovia 80 35,00 € hodina 2 800,00 €

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 200,00 €



Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Cestovné výdavky - vlak, autobus, MHD 1 200,00 € projekt 200,00 €

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 11 250,00 €

Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

2. Prenájom priestorov a techniky - inKonferencia 1 400,00 € podujatie 400,00 €

3. Prenájom priestorov, zariadenia a techniky -
Ceny Inakosti 1 500,00 € podujatie 500,00 €

3. Záznam z podujatia - Ceny Inakosti 1 500,00 € podujatie 500,00 €

2. Občerstvenie - inKonferencia 1 1 000,00 € podujatie 1 000,00 €

3.Občerstvenie na zasadnutie poroty - Ceny
Inakosti 1 200,00 € projekt 200,00 €

3. Občerstvenie na recepciu - Ceny Inakosti 1 1 000,00 € podujatie 1 000,00 €

3. Moderovanie - Ceny Inakosti 1 300,00 € podujatie 300,00 €

1. Publicita na získanie respondentov - prieskum 1 800,00 € projekt 800,00 €

1. Online nástroj na zber dát - prieskum 1 200,00 € projekt 200,00 €

5. Poplatok za aplikáciu na online stretnutia 1 150,00 € projekt 150,00 €

Správa sociálnych sietí a webu 1 800,00 € projekt 800,00 €

Publicita projektu 1 1 000,00 € projekt 1 000,00 €

2. právne poradenstvo 120 25,00 € 3 000,00 €

5. Online podporné skupiny - poradcovia 40 35,00 € 1 400,00 €

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 200,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Kancelárske potreby a poštovné náklady 1 200,00 € prpjekt 200,00 €

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 3 310,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

2. Moderovanie panelov - inKonferencia 3 40,00 € panel 120,00 €

2. Honoráre za prezentácie - inKonferencia 1 600,00 € podujatie 600,00 €

3. Honoráre za účasť v porote - Ceny Inakosti 1 300,00 € projekt 300,00 €

3. Honoráre na kultúrny program - Ceny Inakosti 1 1 000,00 € podujatie 1 000,00 €

3. Dizajn cien - Ceny Inakosti 1 300,00 € projekt 300,00 €

3. Vyhotovenie cien - Ceny Inakosti 1 500,00 € projekt 500,00 €

3. Online profily ocenených 6 40,00 € ks 240,00 €

1. Grafické spracovanie 10 infografík - prieskum 10 25,00 € grafika 250,00 €

 
 Celkom

Spolu 37 260,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 2 320,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Prenájom kancelárie 2 660,00 € mesiac 1 320,00 €

Poradenstvo 40 25,00 € hodina 1 000,00 €

 
 Celkom

Spolu 2 320,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

39 580,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Ak sa pred jednotlivými položkami rozpočtu nachádza číslo (napr. 2. alebo
3.) znamená to, že daná položka je súčasťou konkrétnej aktivity projektu
(napr. inKonferencia alebo Ceny Inakosti).

A: Osobné náklady
Koordinátor/manažér projektu (resp. projektový manažér): práca/hodina
220 hodín x 12 € = 2640 €, odmena manažérovi projektu: koordinácia,
administratíva projektu, vedenie tímu expertov/expertiek a pod.;

Asistent projektového manažéra (resp. koordinátora: práca/hodina) 120
hodín x 8 € = 960 €, odmena asistentovi manažérovi projektu: koordinácia,
vedenie kancelárie, administratíva projektu a pod.;

Finančný manažér projektu: práca/ hodina 100 hodín x 10 € = 1000 €,
odmena účtovníkovi projektu: vedie účtovníctvo projektu a jeho
vyúčtovanie;



2. Príprava inKonferencie - práca/hodina 50 hodín x 10 € = 500 €, odplata za
prípravu konferencie, dohoda o vykonaní práce/ pracovnej činnosti.

3. Príprava podujatia, koordinácia poroty a nominácii - Príprava podujatia,
koordinácia poroty a nominácií, práca/hodina 60 hodín x 10 € = 600 €,
odplata za prípravu podujatia, koordináciu poroty a nominácií, dohoda o
vykonaní práce/pracovnej činnosti

1. Príprava prieskumu a dotazníka – vypracovanie aktuálnej verzie
dotazníku na základe predchádzajúceho prieskumu žiadateľa a FRA; 60
hodín x 10 € = 600 €, odplata za prípravu podujatia, koordináciu poroty a
nominácií, dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti

1. Konzultácie prieskumu a dotazníka – odborná konzultácia pri príprave
dotazníka na účely prieskumu; 60 hodín x 10 € = 600 €, odplata za prípravu
podujatia, koordináciu poroty a nominácií, dohoda o vykonaní
práce/pracovnej činnosti

2. Prvý kontakt a poradenstvo v oblasti diskriminácie – osoba zodpovedná
za prvý kontakt v poradni ako aj poradenstvo v oblasti diskriminácie.
Pracovná zmluva čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce/pracovnej
činnosti. 20€/hodina práce, 360 hodín, spolu 7200€. Hodinová sadzba ako aj
potrebný počet hodín na mesiac boli stanovené na základe
predchádzajúcich skúseností.

2. Psychologické poradenstvo – osoba zodpovedná za poskytovanie
psychologického poradenstva klientom a klientkam – dohoda o vykonaní
práce/pracovnej činnosti. 25€/hodina práce, 180 hodín, spolu 4500€.
Hodinová sadzba ako aj potrebný počet hodín na mesiac boli stanovené na
základe predchádzajúcich skúseností.

5. Online podporné skupiny – poradcovia – osoby zodpovedné za prípravu a
vedenie online poradenských skupín (transrodové osoby a LGB ľudia). Cena
práce za hodinu - 35€, spolu 80 hodín počas trvania projektu (1,5h skupina
a 0,5h príprava na skupinu). Hodinová sadzba ako aj potrebný počet hodín
na mesiac boli stanovené na základe predchádzajúcich skúseností.

B: CESTOVNÉ NÁKLADY

Cestovné výdavky - vlak, autobus, MHD – 200€ na projekt. Suma bola
stanovená podľa priemerných cien cestovného a počtu plánovaných osôb,
ktoré by sme radi pozvali a nie sú z Bratislavy, kde sa realizuje projekt.

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)

2. Prenájom priestorov a techniky – inKonferencia – podujatie x 400€= 400
€, odplata pre prenajímateľov/ky priestoru na projekt, faktúra alebo
pokladničný doklad;

3. Prenájom priestorov, zariadenia a techniky - Ceny Inakosti – podujatie x
500 € = 500€, odplata pre prenajímateľov/ky priestoru na projekt, faktúra
alebo pokladničný doklad;

3. Záznam z podujatia - Ceny Inakosti - podujatie x 500€ = 500 €, cena za
vytvorenie záznamu z podujatia, faktúra alebo autorská zmluva, príkazná
zmluva, zmluva o dielo;

2. Občerstvenie – inKonferencia - podujatie x 1000 € = 1000 €, občerstvenie
pre účastníkov/čky podujatia, faktúra alebo pokladničný doklad;

3.Občerstvenie na zasadnutie poroty - Ceny Inakosti - projekt x 200 € = 200
€, občerstvenie pre účastníkov/čky zasadnutia poroty, faktúra alebo



pokladničný doklad;

3. Občerstvenie na recepciu - Ceny Inakosti - 1 podujatie x 1000 € = 1000 €,
občerstvenie pre účastníkov/čky podujatia, faktúra alebo pokladničný
doklad;

3. Moderovanie - Ceny Inakosti - 1 podujatie x 300 € = 300 €, odplata za
moderovanie podujatia, faktúra alebo príkazná zmluva;

1. Publicita na získanie respondentov - prieskum – vytvorenie grafických
materiálov, inzercia na sociálnych sieťach, PR články, tlač letákov a
podobne. Projekt x 800 € = 800 €, odplata za služby, faktúra alebo príkazná
zmluva;

1. Online nástroj na zber dát – prieskum – online software na zber dát –
ročná licencia – 150€ - spolu 150€ na projekt.

Správa sociálnych sietí a webu - projekt x 800€ = 800 €, cena správu
sociálnych sietí a webu, faktúra alebo pokladničný blok.

Publicita projektu - cena za publicitu projektu (inzercia a propagácia na
sociálnych sieťach, príprava tlačových správ) projekt x 1000€, spolu 1000€

2. právne poradenstvo – osoba zodpovedná za poskytovanie po poradenstva
klientom a klientkam – dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti.
25€/hodina práce, 180 hodín, spolu 4500€. Hodinová sadzba ako aj potrebný
počet hodín na mesiac boli stanovené na základe predchádzajúcich
skúseností.

5. Online podporné skupiny – poradcovia – osoby zodpovedné za prípravu a
vedenie online poradenských skupín (právne otázky a rodičovstvo). Cena
práce za hodinu - 35€, spolu 40 hodín počas trvania projektu (1,5h skupina
a 0,5h príprava na skupinu). Hodinová sadzba ako aj potrebný počet hodín
na mesiac boli stanovené na základe predchádzajúcich skúseností.

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

Kancelárske potreby a poštovné náklady - 1 projekt x 200 € = 200 €, faktúra
alebo pokladničné doklady;

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

2. Moderovanie panelov – inKonferencia - 3 panely x 40 € = 120 €, odplata
za moderovanie panelov, faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna
zmluva alebo príkazná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej
činnosti. V prípade, že si to povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena
znížená o povinný príspevok do umeleckých fondov a tento poplatok bude
uhradený príslušnému umeleckému fondu.

2. Honoráre za prezentácie – inKonferencia - podujatie x 600 € = 600 €, €,
faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna zmluva alebo príkazná zmluva
alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti. V prípade, že si to
povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena znížená o povinný príspevok
do umeleckých fondov a tento poplatok bude uhradený príslušnému
umeleckému fondu.

3. Honoráre za účasť v porote - Ceny Inakosti - podujatie x 300 € = 300 €,
faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna zmluva alebo príkazná zmluva
alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti. V prípade, že si to
povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena znížená o povinný príspevok
do umeleckých fondov a tento poplatok bude uhradený príslušnému
umeleckému fondu.



3. Honoráre na kultúrny program - Ceny Inakosti - 1 podujatie x 1000 € =
1000 €, faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna zmluva alebo príkazná
zmluva alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti. V prípade, že si
to povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena znížená o povinný
príspevok do umeleckých fondov a tento poplatok bude uhradený
príslušnému umeleckému fondu.

3. Dizajn cien - Ceny Inakosti - 1 projekt x 300 € = 300 €, odplata za dizajn
ceny, faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna zmluva alebo príkazná
zmluva alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti. V prípade, že si
to povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena znížená o povinný
príspevok do umeleckých fondov a tento poplatok bude uhradený
príslušnému umeleckému fondu.

3. Vyhotovenie cien - Ceny Inakosti - 1 projekt x 500 € = 500 €, odplata za
vyhotovenie cien, faktúra alebo autorská zmluva; faktúra alebo zmluva o
dielo alebo mandátna zmluva alebo príkazná zmluva alebo dohoda o
vykonaní práce/pracovnej činnosti. V prípade, že si to povaha zmluvy bude
vyžadovať bude odmena znížená o povinný príspevok do umeleckých fondov
a tento poplatok bude uhradený príslušnému umeleckému fondu.

3. Online profily ocenených - 6 ks online profilov x 40 € = 240 €, odplata za
vytvorenie online profilov ocenených, faktúra alebo zmluva o dielo alebo
mandátna zmluva alebo príkazná zmluva. V prípade, že si to povaha zmluvy
bude vyžadovať bude odmena znížená o povinný príspevok do umeleckých
fondov a tento poplatok bude uhradený príslušnému umeleckému fondu.

1. Grafické spracovanie 10 infografík – prieskum – 10 grafík, 1 grafika/25€
spolu 250€, faktúra alebo zmluva o dielo alebo mandátna zmluva alebo
príkazná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti. V
prípade, že si to povaha zmluvy bude vyžadovať bude odmena znížená o
povinný príspevok do umeleckých fondov a tento poplatok bude uhradený
príslušnému umeleckému fondu.

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

Prenájom kancelárie – na základe zmluvy – 660€/mesiac, 2 mesiace spolu
1320€, faktúra.

Poradenstvo – Poradenská činnosti, 25€/hodina, 40 hodín spolu 1000€,
dohoda o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce, faktúra.

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

39 580,00 €

Výška požadovanej dotácie
v eurách

37 260,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

2 320,00 €

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

5.86%

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky



Rok Štátny orgán Názov projektu
Celkové
náklady na
projekt

Dotácia od
orgánov štátnej
správy

2018 Ministerstvo pravodlivosti SR
Príbehy akceptácie ako nástroj
zlepšenia života LGBTI ľudí na
Slovensku

21200 20000

2018 ministerstvo kultúry SR Filmový festival inakosti 28000 25000

2019 Ministerstvo spravodlivosti
SR

Pozitívne zviditeľnovanie a podpora
LGBTI ľudí 22000 20000

2019 Audiovizuálny fond Filmový festival inakosti 30000 20000

2020 Ministerstvo spravodlivosti
SR

Zvyšovanie akceptácie LGBT ľudí a ich
rodín v spoločnosti 23900 23100

2020 Audiovizuálny fond Filmový festival inakosti 2020 36429 25000


