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Názov projektu:

Human Fórum 2017
Autor/ka: Občianske združenie Centrum komunitného
organizovania
Stručný popis:
Diskusné fórum Human Forum je zastabilizované podujatie v Banskej Bystrici, ktoré každým rokom
v decembri v rámci dvojdňovej vlny aktivít diskusného a kultúrneho charakteru otvára témy ako ľudské
práva a ohrozenie demokracie v súčasnej spoločnosti. Na to, aby takéto podujatie bolo úspešné
a dostatočne reprezentovalo Banskú Bystricu ako mesto, ktorému záleží na udržaní demokracie na
lokálnej úrovni, sú potrebné dva hlavné komponenty:
1) financie
2) participácia Banskobystričanov a Banskobystričaniek
Cieľom projektu v rámci participatívneho rozpočtu nie je len získať peniaze na základné potreby fóra,
ale hlavne zapojiť Banskobystričanov do tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Opis projektu:
V roku 2016 sa podarilo zorganizovať v poradí už tretí ročník diskusného fóra HUMAN FORUM. Jeho
základy pramenia v potrebe dokázať spoločnosti, že aktívnym občanom a občiankam v Banskej Bystrici
záleží na demokracii a dodržiavaní základných ľudských práv. Hlavnou potrebou tohto podujatia je
priniesť ľudom z Banskej Bystrice a okolia témy a odbornosť, ktoré sú v spoločnosti tabuizované, alebo
reflektujúce nereálnu skutočnosť.
Fakt, že sa podarilo takéto podujatie zorganizovať len s obmedzenými finančnými zdrojmi a s tímom
pracovnej skupiny, ktorá celá organizuje toto podujatie Pro bono, bolo len vďaka vôli a viere
jednotlivcov a organizácií, že témy ako demokracia a ľudské práva sú pre mesto Banská Bystrica
absolútne kľúčové v dobe, kedy sa extrémizmus a radikalizmus stali súčasťou našej spoločnosti.
Úspech podujatia Human Forum tkvie taktiež v spolupráci, jednote a prepájania množstva organizácií
v meste z rôznych segmentov (samospráva, občiansky sektor, podnikateľský sektor, štátna správa a
pod.), ktorým na slobode a demokracii záleží.
Organizátorom podujatia je občianska platforma Nie v našom meste pod občianskym združením
Centrum komunitného organizovania v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Fakultou politických
vied a medzinárodných vzťahov pod Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Partnermi podujatia
sú ďalej nasledujúce organizácie a inštitúcie:

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Múzeum SNP
Bábkové divadlo na Rázcestí
Nadácia Ekopolis
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Štátna vedecká knižnica

Počas uplynulých 3 ročníkov sa usporiadateľom podarilo za neľahkých podmienok priniesť
profesionálov, expertov a odborníkov z radov sociológov, štátnych predstaviteľov, politických
analytikov, ci novinárov zo Slovenska, ale aj zahraničia.
V roku 2016 sa dokonca podarilo priniesť na pôdu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Prezidenta SR – Andreja Kisku. Human Forum sa teda postupne stáva podujatím, ktoré si zaslúži väčšiu
pozornosť špeciálne z radov širokej verejnosti Banskobystričanov a Banskobystričaniek.
Cieľ projektu
Participatívny rozpočet dáva možnosť pokračovať v organizácii podujatí jeho finančnou podporou,
zároveň však poskytuje možnosť oboznámenia a informovania o podujatí ľudom z Banskej Bystrice a
otvoriť im kľúčové témy ako rozvoj zdravej občianskej spoločnosti vo forme diskusií, divadelných a
filmových predstavení, workshopov, ci koncertov.
Hlavné aktivity projektu:










Organizácia podujatia (finančné zdroje žiadame len na organizačné potreby v rámci dvoch dní
podujatia):
Tlač materiálov
Promo podujatia
Nákup kancelárskych materiálov
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov a účastníčky
Preplatenie cestovného a zaplatenie ubytovania hosťom a hosťkám
Video a foto výstupy z podujatia
Zabezpečenie priestorov akcií podujatia
Vytvorenie dobrovoľníckej skupiny študentov a študentiek

Cieľová skupina:
Široká verejnosť v Banskej Bystrici, akcent na učiteľov a učiteľky SŠ a VŠ, študentov a študentky SŠ a
VŠ

Časový harmonogram:
29. a 30. 11. 2017

Miesto realizácie projektu:
Banská Bystrica - Centrum

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Ubytovanie pre hostí a hosťky HF, 30eur/hosť

300 €

2. Strava a občerstvenie pre účastníkov a účastníčky fóra,
5eur/účastník

600 €

3. Cestovné pre hostí a hosťky, 25eur/hosť

250 €

4. Nájom priestorov, 100eur/akcia

1 000 €

5. Kancelárske pomôcky, 100eur en bloc/flipchart papiere,
obyčajné papiere, fixy, perá, fólie, obaly, menovky...

100 €

6. Video materiál, 600eur/odmena za vypracovanie video
pozvánok, zostrihu z dvojdňovej akcie Human Forum,
rozhovory s hosťami
Realizátor : ORPHEA, s.r.o (ďalej podľa priloženej cenovej
ponuky)
Iná ponuka: M-video http://www.mitterpach.szm.com

600 €

7. Promo na sociálnych médiách 3eur/deň

150 €

8. Fotodokumentácia, 75eur/deň – odmena za 2 dňové
profesionálne fotografické zaznamenanie podujatia
Realizátor: ORPHEA, s.r.o (ďalej podľa priloženej cenovej
ponuky)
Iná ponuka: Fotocam http://www.fotocam.sk

150 €

9. Tlač materiálov, 200eur en bloc/tlač plagátov, pozvánok,
prezenčných listín, označenie budov, veľkoplošných
plagátov...
Realizátor: ORPHEA, s.r.o (ďalej podľa priloženej cenovej
200 €
ponuky)
Iná ponuka: Faxcopy https://www.faxcopy.sk/katalog/tlacdo-formatu-a3-farebna/B032/0

Celkový rozpočet projektu v €:

3 350€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Usporiadanie podujatia Human Forum organizujú členovia a členky pracovnej skupiny Pro bono – bez
nároku na honorár, počas celého roka (približne 50,- €/člen/rok).
Zároveň bude utvorená skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok prevažne z radov
študentov/študentiek, ale aj širokej verejnosti, ktorí budú pomáhať s organizačnými a logistickými
potrebami v rámci oboch dní podujatia, zahrnujúc:






Promo akcie – 30 hodín
Staranie sa o občerstvenie – 14 hodín
Pomoc s organizáciou podujatia – 14 hodín
Preklad a tlmočenie – 8 hodín
Pomoc s tlačou a roznesením plagátov – 6 hodín

