PROJEKT

MATES-MATÝSEK
v kontexte AGENDY 2030

Podpora dôchodkového
Systému v Slovenskej republike

Text
Dajme životu
herný a charitatívny rozmer

Globálny cieľ projektu
V septembri 2015 sa na samite OSN svet zaviazal k Agende 2030.
Ide o 17 globálnych cieľov udržateľného rozvoja
(GlobalGoals/Sustainable Development Goals), do roku 2030
Občianske združenie Golden Blot svojimi projektmi prispieva k dôstojnému a udržateľnému životu na
našej planéte a tiež k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky vo svete
Projekt Golden Blot prezentujeme ako priamu zodpovednosť a reakciu SR p podpore programu
AGENDY 2030.
PROJEKTY
1. Golden Blot
2. MATES – MATÝSEK
CIEĽ PROJEKTU
. Podpora AGENDY 2030 v SR
. Podpora UNESCO – agenda globálneho vzdelávania v SR
. Praktická podpora SR pre agendu 2030:
a. Unikátny patent maľovania pre nevidomých.
Unikátna svetová technika Českej republiky
b. Prestížna cena, ktorú udeľujeme medzinárodným osobnostiam a spoločnostiam.
1. PROJEKT – MATES – MATÝSEK
Základným cieľom projektu je podporiť udržateľný rozvoj
v SR v nadväznosti AGENDY 2030 s prioritným zámerom podpory:
1. dôchodkovej reformy
2. neziskového sektoru
3. deti a seniorov
V rámci dôchodkovej reformy pôjde o získavanie financií do dôchodkového piliera od tretích osôb
ako samostatný projekt. Ide o ojedinelý finančný systém podpory dôchodkovej reformy Slovenskej
republiky. Projekt pracuje s informáciami ( podľa SŠÚ), že domácnosti v poslednom období míňajú
rýchlejšie než o koľko rastu ich príjmy, čo vedie okrem iného k tomu, že obyvatelia menej šetria.
Miera úspor bola v tohoročnom prvom štvrťroku ... % Bola tak na najnižšej úrovni od roku 19........
Oproti tomu však domácnosti viac investujú.
Celý projekt MATES – MATÝSEK je z pohľadu celospoločenského významu postavený na
neziskovej činnosti realizátora projektu - občianskeho združenia Golden Blot vo forme súťaže, ktorej
výstupy sú:
1. Ceny
2. Neziskový sektor –udržateľný rozvoj ( Agendy 2030)
3. Náklady projektu
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CENY
Sú zamerané na:
a. Finančných odmenách motivujúcich súťažiacich
b. Finančných službách – sporiacom efekte:
1. Podpora dôchodkovej reformy
2. spotrebiteľských cien ( s dôrazom na výrobky šetrné k životnému prostrediu, bezpečnosti
a osobného rozvoja výhercov)
3. pomoc osobám postihnutým exekúciou a podpory finančnej gramotnosti
c. Na spotrebiteľských cenách historicky známej súťažno-loterijnej hry MATES
Samostatnou podporou neziskového projektu je i samotné využitie podpory formou udeľovania cien.
Celý systém výhier/odmien je realizovaný v režime neziskového projektu s dvomi hlavnými
cieľmi:
1. Udeľovať čo najhodnotnejšie ceny a vo veľkej miere tak, aby boli pre účastníkov atraktívne
a aby boli argumentom pre čo najviac osôb pre ich zapojenie do projektu/súťaže.
2. Aby podporovali sporiaci efekt v rámci podpory dôchodkovej reformy.
NEZISKOVÝ SEKTOR – UDRŽATEĽNÝ
ROZVOJ AGENDY 2030
V rámci súťaže sú finančné prostriedky hradené/podporované segmentmi – činnosťou neziskového
sektoru v rovine:
a. Poskytovanie financií do oblasti 17 bodov AGENDY 2030
Formou losovania 5 čísiel z 35 čísiel, ktoré sú súčasťou súťažných tiketov ( teda každé zo 17
čísiel ) značí 17 bodov AGENDY 2030 označených na tikete)
b. Ostávajúcich 18 čísiel označuje názvy neziskových činnosti atď.
NÁKLADY PROJEKTU
V rámci projektu budú hradené nevyhnutné náklady zabezpečujúcich chod projektu, tlač súťažných
kupónov, mzdy, kancelárske náklady, náklady spojené s realizáciou projektu poštové služby, ceny,
propagácia ( inzertná plocha v médiách, kde sa zverejňujú súťažné kupóny), informácie pre
súťažiacich, reklamné spoty atd.
Finančné prostriedky určené na výhry budú Udeľované v kombinovanej forme týchto výhier.
Sú to dve základné formy:
1.Hotovostné ceny
2. Ceny tzv. finančných služieb podporujúcich:
a. dôchodkový systém v SR
b. podpora udržateľného rozvoja – zlepšenie životných podmienok vo forme spotrebných cien
(napr. nové výrobky ktoré majú menšiu spotrebu elektrického prúdu, menšiu spotrebu vody
a sú aj inak šetrné k životnému prostrediu)
c.autá (obdoba bodu b.)
d.zlepšenie ekonomickej situácie života občanov

KATEGÓRIE ROZDEĽOVANÝCH CIEN
1. CENA – HOTOVOSTNÁ CENA
2. CENA – HOTOVOSTNÁ CENA
3. CENA – Služby- investičné sporenie
(cca 500- 600 EUR finančné služby)
4. CENA – SLUŽBY FINANČNÉ - SPOTREBNÉ CENY
( cca 300 EUR – výpočtová technika, elektronika atď.)
5. CENA – SLUŽBY FINANČNÉ – Dôchodkové sporenie
( cca 30 EUR – finančné služby)
6. CENA – Kupóny napr. do obchodných reťazcov
( cca 10 -15 EUR)
ROZDELENIE CIEN PODĽA KATEGÓRIÍ
1. HOTOVOSTNÉ CENY – 1+2 cena
2. SPORIACE ( dôchodkový systém a iné formy sporenia) – 3 a 5 cena
3. SPOTREBNÉ CENY – 4 a 6 cena
ZADLŽENOSŤ OBČANOV - EXEKÚCIE
Dôležitým faktorom je i pomoc projektu v rámci zadlženosti občanov SR a to predovšetkým:
1.EXEKÚCIOU ZADLŽENÉ DETI
Je to pomoc deťom, ktoré sa stali kvôli exekúciám nedobrovoľnými dlžníkmi. To môže negatívne
ovplyvniť ich ďalší život. Okrem osobných problémov je to tiež veľký ekonomický problém, pretože
títo ľudia sú potom platobne neschopnými ekonomickými osobami.
2.EXEKÚCIOU ZADLŽENÍ SENIORI
Predovšetkým zameranie na seniorov, ktorí sa do dlhovej pasce dostali kvôli zlej ekonomickej situácii
( nájmy, služby s tým spojené, pôžičky na splácanie pôžičiek a dlhov, ktoré vznikli ešte počas príjmov
v pracovnom procese a po odchode do dôchodku už nie sú schopní ich splácať)
Táto forma podpory projektu je opäť veľmi zaujímavá pre štát tým, že následné exekúcie ktoré
zadlženým seniorom pribúdajú sú uvalené na dôchodky a ďalšie podpory, ktoré dostávajú zo štátneho
rozpočtu. Nakoniec tieto dlhy sú bremenom štátu. Preto v rámci projektu vzniká FOND PRVEJ
POMOCI – HELP FOND ktorý je určený práve pre túto oblasť.
ZOZNAM PODPORUJÚCICH PROJEKTOV AGENDY 2030
1.Podpora projektov na odstránenie chudoby
Podpora projektov založených na genderovo rozvojových stratégiách na podporu chudobných, ktoré
umožnia zrýchlenie investícií do opatrení na odstránenie chudoby a podpory zadlženosti (exekúcie)
2.Odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti zlepšenie výživy, presadzovať
udržateľné poľnohospodárstvo
Podpora projektov zabezpečujúcich všetkým ľuďom, najmä chudobným ohrozeným a malým
deťom, výživné a stravu po celý rok

• Projekty na podporu vidieckej infraštruktúry.
3. Zabezpečiť zdravý život a zvyšovať jeho kvalitu pre všetkých v akomkoľvek veku
• Podpora projektov prevencie a liečby; podpora duševného zdravia a duševnej pohody.
• Podpora projektov na prevenciu a liečbu užívania návykových látok, vrátane užívania narkotík a
škodlivého užívania alkoholu.
• Projekty na podporu všeobecného zdravia, vrátane prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti,
bezpečným účinným liekom a očkovacím látkam pre všetkých.
4. Zabezpečiť rovnaký prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu a podporovať
celoživotné vzdelávanie pre všetkých
• Projekty na podporu dievčat a chlapcov v kvalitnom rozvoji v ranom detstve (predškolskej

starostlivosti), tak, aby boli pripravení pre základné vzdelávanie.
• Projekty na podporu odstránenie rodovej nerovnosti vo vzdelávaní a pre znevýhodnené osoby so
zdravotným postihnutím.
• Pomoc projektom zameraných na študentov v získaní znalosti na podporu trvalo udržateľného
rozvoja, ľudských práv, rodovej rovnosti, podpory kultúry k trvalo udržateľnému rozvoju.
5. Dosiahnuť rodovej rovnosti, posilniť postavenie všetkých žien a dievčat
• Projekty vedúce k odstráneniu diskriminácie žien a dievčat.
• Projekty na podporu eliminácie násilia voči ženám, dievčatám a deťom.
6. Zabezpečiť všetkým dostupnosť vody, sanitačných zariadení a udržateľné hospodárenie s
nimi
• Pomoc projektom na zlepšenie kvality vody, elimináciu znečisťovania, vyhadzovanie odpadov do
vody a vypúšťanie nebezpečných chemických látok, zvyšovať recykláciu a bezpečné opätovné
využívanie vody.
• Projekty na podporu zvýšenia efektivity využívania vody, udržateľného odberu a dodávok s cieľom
riešiť nedostatok vody.
• Projekty na ochranu a obnovu ekosystémov súvisiacich s vodou.
• Projekty na efektívne využívanie vody, čistenie odpadových vôd a využívanie technológií pre
recykláciu a opätovné využitie vody.
7.Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým, udržateľným a moderným zdrojom
energie pre všetkých
• Podpora projektov na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov.
• Podpora projektov pre výskum a technológie čistej energie z obnoviteľných zdrojov.
8. Podporovať trvalý, inkluzívne a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívne
zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých
• Podpora projektov na produktívne činnosti, dôstojné pracovné miesta, podnikanie, kreativitu a
inovácie.
• Podpora projektov na produktívnu zamestnanosť a zabezpečenie dôstojnej práce pre všetky ženy a
mužov, vrátane mladých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.
• Projekty na podporu udržateľného cestovného ruchu, podporu miestnej kultúry a produktov.
9. Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a
inovácie
• Projekty na podporu ekonomického rozvoja a zvýšenej kvality života, so zameraním na ekonomicky
dostupný a rovnaký prístup pre všetkých.
• Projekty na posilnenie vedeckého výskumu a podporu inovácií.
10. Znížiť nerovnosť vnútri krajín aj medzi nimi
• Projekty na podporu sociálného, ekonomického a politického začlenenia všetkých, bez
ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, náboženské vyznanie a ekonomické či iné
postavenie.
• Projekty na podporu rovnakých príležitostí a zníženie nerovnosti, najmä odstraňovaním
diskriminačných zákonov.
11. Vytvoriť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľná mestá a obce
• Podpora projektov vedúcich k bezpečnému, cenovo dostupnému bývaniu a základným službám –
zlepšenie podmienok bývania.
• Projekty na podporu ochrany a záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
• Podpora projektov na zníženie nepriaznivého dopadu miest na životné prostredie a
obyvateľov, najmä zameranie na kvalitu ovzdušia a nakladanie s komunálnym aj iným odpadom.
• Podpora projektov mestskej zelene a verejného priestoru, najmä pre ženy a deti, staršie osoby a
osoby so zdravotným postihnutím.
12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobu
• Projekty na podporu zníženie produkcie odpadov s pomocou prevencie, redukcie, recyklácie
a opätovného používania.
• Podpora projektov zameraných na sledovanie dopadov udržateľného rozvoja na cestovný
ruch, ktorý vytvára pracovné miesta a podporuje miestnu kultúru a produkty.
13. Prijať naliehavé opatrenia na boj so zmenou klímy a zvládanie jeho dopadu
• Projekty na zvýšenie odolnosti a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klímou

a prírodnými katastrofami.
• Projekty na zlepšenie vzdelávania a zvyšovania povedomie o klimatických zmenách a
znižovanie jej dopadu.
14. Chrániť a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na zabezpečenie
udržateľného rozvoja
• Projekty na podporu znižovania a znečistenia vrátane odpadkov a znečistenia zo živín.
• Projekty posilňujúce ochranu a trvalo udržateľné využívanie vodných plôch.
15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie suchozemských ekosystémov,
udržateľne hospodáriť s lesmi, potierať rozširovanie púští, zastaviť a následne zvrátiť
degradáciu pôdy a zastaviť úbytok biodiverzity
• Projekty na ochranu a zabraňovanie vyhynutie ohrozených druhov.
• Projekty na udržateľné hospodárenie s lesmi, ekosystému atď.
16. Podporovať mierovú a inkluzívnu spoločnosť pre udržateľný rozvoj, zabezpečiť všetkým
prístup ku spravodlivosti a vytvoriť efektívne, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých
úrovniach
• Projekty zvrchovanosti práva a zaistenie rovnakého prístupu k spravodlivosti pre všetkých.
• Projekty na podporu obmedzenia korupcie a úplatkárstva vo všetkých formách.
• Projekty na podporu prístupu verejnosti k informáciám a ochranu základných slobôd.
• Projekty na presadzovanie nediskriminačných zákonov a politiku trvalo udržateľného rozvoja.
17. Oživiť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a posilniť prostriedky pre
jeho uplatňovanie
• Projekty na organizovanie medzinárodných a národných konferencií, seminárov, školení a ďalších
aktivít zameraných na prezentáciu AGENDY 2030 a naplnenie ich cieľov.
18. Divadlá
• Projekty na rozvoj činnosti a udržateľnosti v divadlách.
• Projekty na podporu vzniku nových a jestvujúcich podujatí divadelného charakteru.
19. Kultúrne pamiatky
• Podpora ochrany kultúrnych pamiatok (mimo bod Agendy 2030)
• Podpora ochrany kultúrneho dedičstva, predovšetkým zachovanie tradícií nášho národa a to vrátane
zvýšenej reklamy tejto oblasti.
20. Záujmové spolky
• Projekty na podporu činnosť všetkých záujmových spolkov a možnosti ich rozvoja v rámci rozšírenej
činnosti.
21. Amatérsky šport
• Projekty na podporu činnosť a rozvoj amatérskeho - teda záujmového športu.
• Projekty na podporu rozvoja nadaných mladých športovcov.
• Projekty na podporu športovej aktivity telesne postihnutých občanov.
22. Športové podujatia medzinárodného významu
• Projekty na podporu organizovania veľkých a zaujímavých medzinárodných športových podujatí pre
ich konania v SR.
• Projekty na podporu športovcov ich účasti na medzinárodných podujatiach, predovšetkým tých,
ktorí sa nemôžu podujatí zúčastniť v dôsledku nedostatku financií.
23. Zlatá Kaňka – Golden Blot projekty
• Medzinárodný projekt maľovanie VIP osôb pre AGENDU 2030. Projekty na podporu UNESCO –
vzdelávanie v rámci AGENDY 2030.
• Podpora maľovania zrakovo postihnutých na medzinárodnej úrovni (poskytnutie unikátneho českého
patentu maľovanie pre nevidiacich vo svete).
• Podpora projektu Nezisková PR a reklamno- marketingová seniorská agentúra.
24. Projekty pre deti
• Projekty na podporu rozvoja nadaných detí
• Projekty na podporu všetkých foriem na skvalitnenie bezpečnosti, vzdelanosti, zdravotných služieb a
celkového života detí v SR.
25. Projekty pre seniorov
• Projektu podporujúce rozvoj a skvalitnenie dôstojného života seniorov.

• Projekty špeciálne zamerané na športové a kultúrne aktivity seniorov.
• Projekty na podporu všetkých foriem zamestnanosti seniorov (s cieľom uplatnenie ich skúseností a
pracovnej činnosti a ako formy ich skvalitnenia využitia voľného času).
26. Zdravotná prevencia detí a 50+
• Projekty špeciálne zamerané na zdravotnú prevenciu detí a seniorov.
27. Opatrovateľské zariadenia seniorov
• Projekty na podporu skvalitnenia služieb a kultúrno-spoločenského - športového života
v opatrovateľských domoch a ďalších zariadeniach.
28. Opatrovateľské zariadenia pre detí
• Projekty na podporu skvalitnenia služieb a kultúrno-spoločenského športového život v
opatrovateľských domoch a ďalších zariadeniach.
29. Telesne postihnutí
• Projekty ostatných neziskových organizácií, ktoré svoje projekty zameriavajú na postihnuté osoby.
30. Opatrovateľské domáce služby
• Projekty podporujúce rozšírenie opatrovateľských domácich služieb pre odkázaných postihnutých
občanov
• Projekty na podporu existujúcich neziskových organizácií a vznik nových organizácií, ktorých
cieľom bude zameriavanie sa na poskytovanie opatrovateľských domácich služieb pre odkázaných
postihnutých občanov.
31. Útulky a záchrannej stanice:
• Projekty na podporu skvalitnenia života zvierat v útulkoch a skvalitnenie služieb.
• Projekty na podporu vzniku nových organizácií, útulkov a záchranných staníc.
32. Lôžkové oddelenia pre dlhodobo choré detí a ich asistentov
• Projekty na podporu skvalitnenia služieb na oddeleniach a vytvorenie podmienok pre zapojenie
väčšieho počtu asistentov pôsobiacich na týchto oddeleniach a dobrovoľníkov.
• Projekty na podporu záujmovej a kultúrnej činnosti na oddeleniach, vrátane súťaží atď.
33. Podpora vzdelania a aktivít nadaných detí
• Projekty na podporu rozvoja nadaných detí v domovoch a ústavoch, a individuálne (tj. detí z rodín).
34. Budovanie nových seniorských objektov
• Projekty na podporu výstavbu (investície) nových objektov, určených pre potreby seniorov a to aj
cenovo dostupných nájomných bytov.
35. Hospice
• Projekty na podporu skvalitnenia služieb a kultúrno-spoločenského života v hospicoch.

