ROZPOČET PROJEKTU "Kampaň proti násilí z nenávisti" (Schválený rozpočet donátorem)
Způsobilé výdaje
(Kč vč DPH)

Kapitola

Popis

Mediální kampaň

Facebook reklamní kredit; grafické práce (celkem 360 ks), vizuální
styl a ideový koncept, komiksy (celkem 80 ks), koordinátor
mediální kampaně (20000,- Kč hrubého), registrace ochranné
známky; reklamní předměty (bannery, placky, letáky, plakáty,
pohlednice, samolepky, tisk uměleckých děl, atd.), rešerše,
překlady a příprava blogových příspěvků (články, rozhovory,
komentáře); umělecká tvorba (15 sérií 2D umění, 10 performancí,
10 filmů - videoart), výstavy ( 20-30 ve veřejném prostoru v
regionech, jedna mezinárodní výstava v Praze v Centru
současného umění DOX), Buzzmonitoring on-line konverzací,
influencerů a trendů; videa (celkem 3 spoty, 1 videoklip, 50
videoreportáží z HateFree zón a performancí v regionech);
radiospoty (6 ks); soutěž o HateFree píseň - výroba a produkce 3
vítězných singlů a 1 videoklipu, design, naprogramování, hosting a
správa webu, znělka projektu

7 630 076

Nákup vysílacích časů v TV a rádiu (reklamní bloky, pořady),
pronájem reklamních ploch a výlep plakátů, reklama a inzerce na
internetu, reklama v tisku, veřejné promo akce

9 880 000

Konference pro pedagogické pracovníky, metodická příručka
Mediace ve škole, Online mediální dílna, školní a vrstevnická
mediace, supervize, výcvik školních mediátorů a peer mediátorů,
koordinátorka vzdělávacích aktivit (20000,-Kč hrubého), promo a
PR školních aktivit, propagační leták o školní a peer mediaci,
naprogramování a správa webu, workshopy Komunikace a řešení
konfliktů, workshopy pro změnu klimatu škol

6 297 369

Přípravné analýzy, Direct mailing, fotopráce, intervence nositelů
dobrých dobré praxí, komunikační strategie a PR, konference,
koordinátor šíření dobré praxe (16335,-Kč hrubého), mediální
tréninky v TV studiu, příručky dobrých praxí, kurzy sociální
integrace pro místní aktéry, videomedailonky šíření dobré praxe,
naprogramování a správa webu, zážitkovo-vzdělávací kurzy pro
odbornou veřejnost a další místní aktéry

3 771 993

Sociologické výzkumy
lichvy a migrace

Výzkum migrace v sociálně vyloučených lokalitách, výzkum
nových forem lichvy vč návrhů opatření pro relevantní aktéry,
koordinátorka aktivity (10000,- Kč hrubého)

2 638 581

Vzdělávací aktivity pro
policii

Instruktážní video pro policii, manuál k instruktážnímu videu,
konference k průběhu a výsledku vzdělávacích aktivit pro policii,
koordinátorka vzdělávacích aktivit pro policii (20000,- Kč hrubého),
manuál dobré mediální komunikace, manuál pro Městskou policii,
podrobné manuály, prezentační akce a vzdělávací semináře pro
zástupce vzdělávacích institucí Policie ČR, SKPV a pořádkovou
Policii, spot na téma Pomoc obětem NzN pro Policii ČR

3 522 818

Publicita

Projektové aktivity pro
žáky a pedagogické
pracovníky

Šíření dobré praxe v
sociálně vyloučených
lokalitách

Management
Evaluace projektu

Dodávky techniky
Telefonní poplatky,
internet

Administrátor/ka kampaně (16000,- Kč hrubého), administrátorka
projektu (16000,- Kč hrubého), ekonomka projektu (20000,- Kč
hrubého), manažer projektu (20000,- Kč hrubého), cestovné
Externí evaluace, přípravné analýzy, koordinátorka evaluace
(10000,- Kč hrubého), sociologické výzkumy postojů mladých

3 468 660
1 993 501

Dataprojektor, diktafon, externí mikrofon, foto a fotoateliérové
vybavení (držák pozadí + 3ks pozadí, externí blesk, objektivy 2ks,
sada trvalých světel), notebook 5ks, SW pro zpracování videa a
fotografií, tablet, videokamera, odborná literatura

347 001

Telefonní poplatky, internet

200 000

CELKEM

39 749 999

Současný termín ukončení aktivit je 30 duben 2016.
Dodavatelé služeb jsou hledání skrze nadlimitní veřejné zakázky. Úspory vzniklé soutěžením dodavatelů budou použity na
realizaci dalších dodatečných aktivit.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

