ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
ku zmluve o poskytnutí grantu číslo 27/2019
Názov organizácie: Impulz, o. z.
Adresa sídla organizácie: Plzenská 1, 080 47 Prešov
Webová stránka organizácie: www.ozimpulz.spse-po.sk
IČO: 37780816
Štatutárny zástupca: Ing. Ljuba Krišová
Osoba zodpovedná za grant: Ing. Ljuba Krišová
Telefón: 0948000346
E-mail: krisova@spse-po.sk

Názov projektu: JUNIORI SENIOROM
Dátum realizácie projektu (od – do): 16. 10. 2019
Trvanie projektu (počet hodín spolu): 3
Miesto realizácie projektu: Plzenská 1, 080 47 Prešov
Celkový počet účastníkov: 22
Vek najmladšieho účastníka: 16
Vek najstaršieho účastníka: 18
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ÚVOD
Stručná charakteristika projektu a jeho cieľov
1. Stručne popíšte hlavné ciele (projektové zámery) projektu a postup jeho realizácie
Cieľom projektu bolo:
Zvýšiť znalosti študentov v oblasti tvorby webstránok stránok.
Prehĺbiť vedomosti a zručnosti študentov pri práci s MS Word.
Ukázať študentom rozdelenie úloh na menšie časti v praxi.
Rozvíjať poznatky IT oblasti medzi všetkými vekovými kategóriami.
Rozvíjať ochotu študentov pomáhať vo výučbe práce s IT technológiami vo svojom
okolí.
● Zoznámiť účastníkov kurzu s možnosťami a využitím aplikácie WordPress.
● Vytvoriť jednotnú príručku pre prácu s počítačom pre seniorov.
● Zjednodušiť vysvetľovanie a výučbu práce s IT pomocou internetovej stránky.
●
●
●
●
●

Študenti boli oboznámení s cieľom nahrať príručku pre prácu s počítačom v podobe
dokumentu MS Word na internetovú doménu. Následne im bola ukázaná celá príručka a

prezentácia o programovacom jazyku HTML a CSS a každému študentovi bolo pridelené
jedno USB, na ktorom mohol nájsť časť príručky, ktorú mal pretransformovať do dokumentu
HTML a v prípade potreby doplniť potrebné informácie. Po spracovaní časti príručky, ktorá im
bola pridelená, nahrali výsledný dokument do aplikácie WordPress podľa pokynov lektora do
vopred pripravenej šablóny. Výsledkom bola stránka s jednotlivými časťami príručky
spojenými do kompaktného a prehľadného celku pripraveného na výučbu v oblasti IT.
2. Stručne charakterizujte naplnenie hlavných cieľov projektu (stav po realizácii projektu)
Študenti prejavili svoje znalosti, ktoré pretavili do svojej práce a výsledkom bola stránka
ohľadom výučby v oblasti IT, ktorá môže byť nápomocná pri učení pre samoukov alebo môže
slúžiť ako pomocný materiál pre vyučujúcich.

3. Stručne charakterizujte hlavné položky, na ktoré boli využité poskytnuté finančné
prostriedky, ako aj účel ich použitia (v poradí podľa výšky využitých prostriedkov, napr. nákup
techniky, úhrada lektora, doprava atď. + účel ich použitia)

1. Nákup externých diskov pre účastníkov – zabezpečenie materiálov pre vytvorenie
edukatívneho obsahu, zároveň ako odmena pre účastníkov
2. Úhrada lektora - zabezpečenie odborného lektorstva a poradenstva pre účastníkov
3. Nákup domény a hostingu – zabezpečenie webového priestoru pre vytvorený vzdelávací
webový portál
4. Nákup občerstvenia – nákup občerstvenia pre účastníkov
5. Nákup fotopapiera – zabezpečenie materiálu na tlač diplomov
Ee
2.
3.
4.
5.
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FINANČNÁ SPRÁVA
ku zmluve o poskytnutí grantu číslo 27/2019
Zapíšte jednotlivé položky, na ktoré boli využité poskytnuté finančné prostriedky.
Vlastnú finančnú spoluúčasť na projekte uvádzať a dokladovať nemusíte.
Ako prílohy na konci dokumentu priložte doklady ku jednotlivým rozpočtovým položkám:
stačia kópie dokladov vo forme fotky, scanu, *.pdf, *.jpg, atď.

Zápis realizujte v tejto štruktúre:
Názov položky / Cena za jednotku / Počet jedn. / Cena spolu
Suma spolu
1. MANDÁTNA ZMLUVA / 100,00€ / 1 / 100,00€
2. SANDISK / 19,99€ / 1 / 19,99€
3. KINGSTON DTMD / 17,99€ / 1 / 17,99€
4. KINGSTON DT100G3 / 4€ / 19 / 76€
5. SAMSUNG 128 GB USB / 40,84€ / 2 / 81,68€
6. FOTOPAPIER A4 / 4,75€ / 3 / 14,25€
7. OBLOZ. CHLEBIKY / 0,65€ / 10 / 6,50€
8. KRABICKA / 0,60€ / 1 / 0,60€
9. MARGERITA / 3,99€ / 2 / 7,98€
10. ŠUNKOVÁ / 4,39€ / 3 / 13,17€
11. CAPRI / 4,89€ / 1 / 4,89€
12. HAWAI / 4,69€ / 1 / 4,69€
13. KUKURICOVÁ / 4,69€ / 1 / 4,69€
14. 4 DRUHY SYRA / 4,89€ / 1 / 4,89€
15. OBAL NA PIZZU / 0,30€ / 9 / 2,70€
16. DOMÉNA / 10,68€ / 1 / 10,68€
17. HOSTING / 35,86€ / 1 / 35,86€
2.
Suma spolu: 406,56€

ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE:
Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a zodpovedajú realizácii podporeného
projektu. V prípade potreby vieme predložiť originály dokladov na kontrolu.
V Prešove dňa 11. 11. 2019
Štatutárny zástupca Ing. Ljuba Krišová
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FINANČNÉ PRÍLOHY
Sem prosím priložte doklady ku jednotlivým rozpočtovým položkám
(stačia kópie dokladov vo forme fotky, scanu, *.pdf, *.jpg, atď.).

Nepovinná časť

FOTODOKUMENTÁCIA
Sem prosím priložte zopár fotografií z realizovaného projektu
(Linky na stránky s publikovanými fotografiami)
(Linky na publikované videá)

https://drive.google.com/folderview?id=18ApJBpDltjX4VSUYKozqi2FXtcFVyNEI

