
   

 

Grantový program DôveraPomáha diabetikom 

Formálne kritériá pre projekt (žiadosť) 

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, 

ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Realizuje 

to prostredníctvom podpory kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo 

reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí. Je súčasťou celosvetovej siete nezávislých 

partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation 

z USA. 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku 
zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť pre 1,4 milióna poistencov.  Okrem zabezpečovania zdravotnej 
starostlivosti sa stará aj o komunitu, v ktorej pôsobí a o ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné 
zdroje, skúsenosti. Rozvíja verejno-prospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi 
organizáciami a stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.  

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná 

poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu 

a celkovej kvality života pacientov s diabetom. Program prináša mnohé výhody pre zapojených 

pacientov a lekárov, viac informácií tu: www.dovera.sk/cukrovka. V rámci tohto programu teraz 

prinášame Grantový program DôveraPomáha diabetikom (GP DPD). 

 

Ciele grantového programu 

 

Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života 

pacientov s diabetom a prediabetom, s dôrazom na: 

 primárnu a sekundárnu prevenciu diabetu (prevencia a skorý záchyt diabetu, ale aj 

zabránenie vzniku komplikácií súvisiacich s cukrovkou); 

 zmiernenie následkov a podporné opatrenia pri vzniknutých komplikáciách súvisiacich 

s cukrovkou; 

 motiváciu pacientov k dodržiavaniu odporúčaní liečby a zmene životného štýlu; 

 edukáciu, vzájomnú podporu a spájanie ľudí dôležitých pre život pacientov s diabetom. 

 

Cieľové skupiny 

  

 pacienti s diabetom a prediabetom bez ohľadu na vek a typ cukrovky z celého Slovenska, 

s trvalým pobytom na Slovensku; 

 rodinní príslušníci diabetika, ktorí sa aktívne starajú o diabetika a ľudia z okolia diabetika, 

ktorí sa aktívne snažia pomôcť mu zvýšiť kvalitu jeho života; 

 zdravá populácia so zvýšeným rizikom vzniku cukrovky; 

 zdravotnícki pracovníci  venujúci sa prevencii a liečbe diabetu. 

 
 

 

http://www.dovera.sk/cukrovka


   

Východiská 

 

 jednorazový grantový program, vyhlásený v novembri 2017; 

 celková suma určená na GP DPD je 25.000 €; 

 maximálna výška príspevku je 5000 €; 

 výška poskytnutého príspevku závisí od žiadosti a rozhodnutia zdravotnej poisťovne. 

Zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške schválenej sumy, ktorá môže byť 

nižšia ako požadovaný finančný príspevok 

 finančná spoluúčasť žiadateľa nie je povinná; 

 začiatok projektu môže byť naplánovaný najskôr na február 2018, koniec najneskôr na júl 

2018, projekt musí trvať minimálne 1 a maximálne 6 mesiacov. 

 

Oprávnení žiadatelia 

 

Grantový program je určený na podporu komunity ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do prevencie 

alebo riešenia následkov ochorenia diabetes.  

  

Organizácie   mimovládne  organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a 

príspevkové organizácie, zdravotnícke zariadenia s právnou subjektivitou 

a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických 

strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za 

organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej 

organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, 

ústredie organizácie)). 

Individuálni žiadatelia   v prípade, že z grantu bude mať úžitok komunita min. 5 ľudí a projekt bude 

smerovať k naplneniu cieľov programu. Samotný žiadateľ nemusí byť 

poistencom ZP Dôvera, ani pacientom s ochorením diabetes a sám nemusí 

priamo mať úžitok z poskytnutého grantu. Žiadateľ musí mať trvalé bydlisko 

na Slovensku a peniaze z grantu využije na aktivitu/iniciatívu na území 

Slovenska.  

V prípade záujmu o individuálnu podporu pre samotného žiadateľa alebo 

jeho rodinného príslušníka, je možné podať si žiadosť v rámci grantového 

programu Bojovníci za zdravie (viac info na www.bojovnicizazdravie.sk). 

 

Oprávnené aktivity 

  

 priame aktivity s cieľovými skupinami zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu 

diabetu, motiváciu k liečbe, vzdelávanie a spájanie pacientov aj komunity ľudí dôležitých pre 

život pacientov s diabetom 

 nákup materiálu či pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného poistenia, ktoré 

slúžia k podpore priamych aktivít a pomáhajú napĺňať ciele grantového programu 

 

http://www.bojovnicizazdravie.sk/


   
 

Formálne kritériá pre projekt (žiadosť) 

 

 projekty / žiadosti sa predkladajú elektronicky vo vopred pripravenom formulári na stránke 

www.nds.sk ; 

 formuláre musia mať vyplnené všetky povinné časti/kolónky; 

 projekt / žiadosť o finančný príspevok (vypracovaný elektronický formulár) musí byť 

elektronicky odoslaný do 30.11.2017.  

ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM, ALEBO PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ 

AKCEPTOVANÉ! 

 povinné prílohy - v prípade poskytnutia príspevku budeme od podporených žiadateľov 

požadovať: 

 individuálni žiadatelia: sken OP žiadateľa (obojstranne), sken potvrdenia o čísle účtu 

(napr. výpisu z účtu); 

 organizácie: sken štatútu/stanov (alebo výpisu z registra), sken potvrdenia o IČO, 

štatutárovi, čísle účtu. 

 

Neformálne kritériá pre projekt (žiadosť) 

 

  ochota spolupracovať na medializácii podporenej iniciatívy; 

 aktívna účasť žiadateľa (proaktívnosť, prípadne vlastné zdroje...); 

 potenciálny rozvoj projektu, realizácia projektu v širšom meradle (rozšírenie aktivít projektu 

do iných regiónov, zapojenie väčšej cieľovej skupiny a podobne); 

 podporné stanoviská odborníkov na diabetes k zameraniu a aktivitám projektu (odborná 

garancia je výhodou, nie podmienkou podpory) 

 

Hodnotiaci proces 

 

Hodnotiaci proces je dvojstupňový: 

1. Zodpovední manažéri Nadácie pre deti Slovenska zhodnotia, či projekt spĺňa všetky 

stanovené formálne kritériá. Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho 

procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky 

spolupráce. 

2. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, budú posudzovať členovia hodnotiacej 

skupiny, ktorú tvoria:  

 partneri v ZP Dôvera a spoločnosti KlientPro SK zodpovední za program 

DôveraPomáha diabetikom  

 externí odborníci z oblasti liečby a edukácie diabetu 

 zástupca Nadácie pre deti Slovenska 
 

Stanovisko hodnotiacej skupiny bude predložené Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá 

rozhodne o podpore jednotlivých projektov (žiadostí). Informácie o priebežných výsledkoch sa počas 

hodnotiaceho procesu organizáciám ani individuálnym žiadateľom neposkytujú.  

http://www.nds.sk/


   
 

Konzultácie 

  

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať s projektovým 

manažérom Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese karin@nds.sk, prípadne telefonicky na 

čísle +421 901 708 229. Ak organizácie (jednotlivci) budú chcieť konzultovať zámer projektu až 

v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných 

dôvodov Nadácie pre deti Slovenska. 

 

 

Grantový proces a realizácia projektu 

  

9.11.2017 – 30.11.2017  výzva,  prijímanie žiadostí 

december 2017   hodnotiaci proces 

20.12.2017   vyhlásenie výsledkov 

január 2018   zmluvný proces 

február – júl 2018  realizácia podporených projektov 

august 2018   záverečné správy, vyúčtovanie čerpania príspevku 

 
 

 

Kontakty 

  

Adresa:   Nadácia pre deti Slovenska 

   Grantový program DôveraPomáha diabetikom 

   Heydukova 3, 811 08 Bratislava 

Tel.:   02 – 52 63 64 71 

Web:   www.nds.sk 

www.dovera.sk/cukrovka 

Projektový manažér: Karin Vaňatková 

karin@nds.sk 

+421 901 708 229 
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