
                               

                     

Grantový program Hodina deťom, 21. ročník 

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE 

APLIKÁCIU. Prosím, prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte, projekty 

v grantových programoch Nadácie pre deti Slovenska bude prijímané len cez túto 

aplikáciu. 

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

poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie 

realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré 

citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí.  

V roku 1999 otvorila Fond Hodina deťom, z ktorého sa každoročne prostredníctvom grantového 

programu Hodina deťom finančne podporujú organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na 

Slovensku.  

Pomoc deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození 

Tak, ako v uplynulých rokoch, aj v aktuálnom ročníku bude Hodina deťom nasledovať svoje základné 

posolstvo – pomáhať deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Aj pod vplyvom aktuálnych 

spoločenských udalostí sa však Hodina deťom rozhodla zúžiť tému zamerania a podporiť organizácie, 

ktoré primárne pomáhajú deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Vďaka týmto zmenám 

dokáže Hodina deťom podporiť dané subjekty väčšou sumou, aby dopad ich činnosti bol ešte zásadnejší.  

Jednoducho povedané,  spolu s Hodinou deťom tak dokážu oveľa viac. Toto rozhodnutie pramení 

z dlhoročných skúseností Nadácie pre deti Slovenska v oblasti tretieho sektora, spolupráce 

s odborníkmi z mnohých oblastí a podrobnej analýzy potrieb organizácií pracujúcich s deťmi na 

Slovensku. Rovnako však z presvedčenia, že čím konkrétnejšie bude zameranie pomoci, tým bude táto 

pomoc efektívnejšia.   

Celková suma, ktorú bude Nadácia pre deti Slovenska v rámci Grantového programu Hodina deťom 

rozdeľovať v roku 2020, bude známa v júni 2020. 
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Ciele 
• Reagovať na aktuálne potreby detí, mladých ľudí a ich rodín v akútnom alebo dlhodobom 

ohrození a krízových situáciách, aj v súvislosti so situáciou epidémie koronavírusu a nariadenými 

opatreniami 
• Reagovať na budúce potreby detí, mladých ľudí a ich rodín v ohrození, sanácia dôsledkov 

krízovej situácie u cieľových skupín, aj v súvislosti so situáciou epidémie koronavírusu a 

nariadenými opatreniami 
• Podporovať preventívne aktivity zamerané na predchádzanie krízovým situáciám v životoch 

detí, mladých ľudí a ich rodín, vytváranie systémových riešení a budovanie podporenej siete pre 

ohrozené cieľové skupiny 
• Podporovať inklúziu detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v rozličných 

oblastiach života 

Cieľové skupiny 
• deti a mladí ľudia do 30 rokov v ohrození a krízovej situácii (hraničné životné situácie, 

zanedbávanie, násilie na deťoch) 
• deti a mladí ľudia do 30 rokov ohrození chudobou a sociálnym vylúčením 
• dospelí, ktorí sú pre život detí v krízových životných situáciách dôležití a pomáhajú im pri 

vysporiadaní sa so znevýhodnením, ohrozením a vylúčením (rodičia, učitelia, vychovávatelia, 

sociálni pracovníci, pracovníci s deťmi a mládežou, ďalší predstavitelia pomáhajúcich profesií) 
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Programové oblasti 
1. Priama intervencia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 

a. okamžitá podpora a pomoc pre deti, mladých ľudí a ich rodiny v krízových životných 
situáciách 

b. riešenie dôsledkov krízových situácií, znevýhodnenia, ohrozenia a vylúčenia 
v životoch detí, mladých ľudí a ich rodín  

c. dlhodobá  starostlivosť o ohrozené deti, mladých ľudí a ich rodiny 

2. Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom 
a. prevencia vzniku krízových situácií, najmä v oblasti priameho ohrozenia a násilia 

páchaného na deťoch a mladých ľuďoch  
b. podpora programov zameraných na predchádzanie chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

detí, mladých ľudí a ich rodín 
c. podpora inklúzie detí a mladými ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, 

v rozličných oblastiach života 

3. Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb 
a. vzdelávanie a rozvoj zručností dospelých, ktorí sú dôležití pre podporu detí, 

mladých ľudí a ich rodín v krízových životných situáciách, pri prekonávaní 
znevýhodnení, chudoby, ohrozenia a vylúčenia  

b. prinášanie inovácií a systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom, mladým 
ľuďom a ich rodinám  
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Formálne kritériá 

Organizácia 

• O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, 

občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, samosprávy, cirkevné inštitúcie, 

rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s 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).  

• Jedna organizácia môže v aktuálnom ročníku grantového programu Hodina deťom predložiť iba 

jednu žiadosť o finančný príspevok. Pokiaľ má organizácia zriadených viac subjektov (pobočiek) 

bez právnej subjektivity, môže predložiť žiadosť za každý z týchto subjektov (oficiálnych 

pobočiek). 

• O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať len organizácie, ktoré nemajú voči 

Nadácii pre deti Slovenska žiadne nesplnené záväzky - v dohodnutom termíne dodali záverečnú 

programovú alebo finančnú správu, priebežné programové správy z práve prebiehajúceho 

projektu, riadne prebehlo vyúčtovanie predchádzajúceho grantu a nemajú dlh voči Nadácii pre 

deti Slovenska vo forme nevráteného príspevku (alebo jeho časti). 

• Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá 

v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Zodpovednosť sa 

vzťahuje aj na štatutárnych zástupcov, ktorí boli v čase vzniku záväzkov zodpovední za ich 

dodržanie, preto ak v súčasnosti títo pôsobia ako štatutári v inej organizácií, obmedzenia platia 

aj pre túto organizáciu. 

Projekt: 

• projekt a rozpočet projektu musí byť spracovaný len elektronicky v ONLINE aplikácii - bližšie 

informácie nájdete na stránke www.nds.sk 
• formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky 
• začiatok projektu - prvá aktivita môže byť naplánovaná najskôr na júl 2020 
• koniec projektu - posledná aktivita môže byť naplánovaná najneskôr na marec 2021 
• projekt môže trvať maximálne 9 mesiacov (júl 2020 - marec 2021) 
• z grantového programu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných nákladov do 

výšky 100% celkových nákladov na projekt, z ktorých časť bude organizácií vyplatená po 

schválení projektu a časť po jeho vyúčtovaní 
• maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom je 10 000 eur 
• žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online odoslaný do     

18. mája 2020. Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované! 
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• Povinné prílohy v elektronickej podobe pri registrácii organizácie: 

• stanovy alebo štatút organizácie (sken),  
• rozhodnutie o štatutárovi organizácie (sken),  
• potvrdenie o pridelení IČO (sken),  
• potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluva o založení bank.účtu (sken),  
• logo organizácie,  
• fotografie z činnosti organizácie, prípadne krátke upravené mp3 video o činnosti 

organizácie (elektronicky) 
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Obsahové kritériá 

Organizácia: 

• Organizácia je schopná projekt zrealizovať, má odborné a organizačné schopnosti, skúsenosti a 
odbornú kapacitu. 

• Organizácia je schopná prezentovať verejnosti výsledky projektu, jeho prínos pre cieľové 
skupiny a podporu z verejnej zbierky Hodina deťom. 

• Organizácia dokáže naplánovať finančné prostriedky efektívne a podľa pravidiel definovaných 
vo formulári projektu. 

• Organizácia spolupracuje na realizácii projektu s medzisektorovými partnermi najmä v komunite. 

• Organizácia má jasnú predstavu o pokračovaní, udržateľnosti a rozvoji projektových výstupov po 
ukončení projektu. 

• Ciele projektu sú v súlade s vyššie popísanými cieľmi programu, projekt reaguje na aktuálne 
potreby a problémy cieľových skupín v danom regióne alebo na celoštátnej úrovni a prináša 
zmenu do ich života. 

• Cieľové skupiny sú aktívne zapojené do všetkých procesov (plánovanie, realizácia, hodnotenie), 
ak to charakter projektu umožňuje (nie sú len objektom práce realizátorov projektu). Deti a 
mladí ľudia sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. 

• Časový harmonogram aktivít aj ciele projektu sú reálne a v čase dosiahnuteľné. 

• Projekt obsahuje plán aktivít s jasne spracovaným obsahom a priebehom ich realizácie, 
implementáciu výstupov jednorazových aktivít projektu do systematickej práce s cieľovou 
skupinou 

• Aktivity sú naplánované tak, aby viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov projektu, sú jasne 
formulované kvalitatívne výsledky (prínos pre cieľové skupiny, prípadne pre širšiu komunitu). 

• Kvantitatívne výstupy sú reálne, stanovené v závislosti od špecifík cieľových skupín a charakteru 
projektu. 

• Projekt obsahuje plán propagácie projektu a jeho podpory z verejnej zbierky Hodina deťom, 
ktorý je reálny a v čase trvania projektu dosiahnuteľný. 

• Vzhľadom na aktuálnu situáciu, rýchle sa meniace podmienky a možné obmedzenia pri 
realizácii plánovaných aktivít musí každý projekt absolvovať aj popis „alternatívneho plánu 
realizácie projektu v prípade, že obmedzenia v súvislosti s koronavírusom budú pretrvávať aj 
v druhej polovici roku 2020. Alternatívny plán realizácie projektu popíšte v závere projektu 
v časti Dotazník. 
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Podávanie žiadostí/projektov 

Postup pri podávaní žiadosti o príspevok z grantového programu Hodina deťom 

1. Choďte na www.nds.sk a pozrite si Grantové podmienky GP Hodina deťom, 21.ročník. Ak ste 
zaregistrovaní, prihláste sa a vojdite do online aplikácie na predkladanie projektov. Do aplikácie 
vstupujte  cez prehliadače Google Chrome alebo Mozilla Firefox, v iných prehliadačoch by 
aplikácia nemusela pracovať správne. 

2. Ak ste sa ešte do online aplikácie neregistrovali - zaregistrujte seba a následne svoju organizáciu 
-  postupujte podľa inštrukcií. Pri registrácii je potrebné vyplniť všetky položky a priložiť všetky 
prílohy. Texty ani prílohy nemusia byť pri registrácii vo finálnej podobe, do údajov o organizácii 
sa viete vrátiť a texty aj prílohy vymeniť alebo upraviť pred odoslaním projektu. 

Každá organizácia môže byť v aplikácii zaregistrovaná len raz. Ak ste sa už v minulosti 
registrovali a nepamätáte si prihlasovacie údaje, ozvite sa mailom na karin@nds.sk. 

3. Kliknite na „Vytvoriť NOVÝ PROJEKT“, vyberte grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť 
(pohybovať medzi nimi sa viete pomocou šípok vpravo a vľavo) a vytvorte si v danom programe 
svoj projekt (otvoríte si predpripravený formulár projektu). Následne môžete až do uzávierky 
prijímania žiadostí priebežne pracovať na jednotlivých častiach ONLINE formulára. Všetky 
informácie priebežne ukladajte, projekt máte možnosť si aj priebežne sťahovať cez možnosť Tlač 
projektu. Vytvorené projekty nájdete vždy po prihlásení sa do online aplikácie na úvodnej 
strane.  

4. Prijímanie žiadostí skončí dňa 18.5.2020 (pondelok) o polnoci. Po tomto termíne sa automaticky 
zablokuje možnosť „ODOSLAŤ do Nadácie pre deti Slovenska“. Žiadosť o finančný príspevok 
pokladáme za podanú až po úspešnom odoslaní projektu do Nadácie pre deti Slovenska. 
O úspešnom odoslaní projektu do Nadácie pre deti Slovenska dostanete z aplikácie správu na 
váš mail, v hlavičke projektu sa zmení stav projektu na ODOSLANÝ. Spracované budú iba 
žiadosti odoslané prostredníctvom tejto ONLINE aplikácie do stanoveného termínu. Žiadosti 
doručené iným spôsobom nebudú akceptované!  

POZOR !!! Neodkladajte prípravu a online odoslanie žiadosti o príspevok na posledný termín (nočné 
hodiny), v tom čase už nie je možné s programátormi urgentne reagovať a vyriešiť prípadné problémy.  
ŽIADOSTI, ktoré sa nepodarí odoslať do stanoveného termínu, nebudú zaradené do hodnotenia. 
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Konzultácie 

Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať s programovým manažérom Nadácie pre deti 

Slovenska počas celého času určeného na tvorbu a odosielanie projektov na e-mailovej adrese 

karin@nds.sk,  alebo telefonicky na  čísle  +421 901 708 229. 

Hodnotiaci proces 

Hodnotiaci proces je dvojstupňový 

1. Kontrola dodržania formálnych kritérií projektu. 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 odborníci z oblastí, ktorej 

sa žiadostí týkajú zo všetkých regiónov Slovenska. 

Stanovisko hodnotiacej skupiny bude spracované a predložené Správnej rade Nadácie pre deti 
Slovenska, ktorá rozhodne o podpore jednotlivých projektov / žiadostí. Informácie o priebežných 
výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujú.  
  

Informácie o výsledkoch 

Výsledky grantového programu budú zverejnené v polovici júna 2020.  

Výsledky budú komunikované verejne prostredníctvom www.nds.sk, zároveň všetci  žiadatelia o finančný 
príspevok budú o rozhodnutí  Správnej rady Nadácie pre deti Slovenska informovaní prostredníctvom 
mailovej adresy predkladateľa projektu uvedenej v projekte.  
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Zmluvný proces a realizácia projektu 
Zmluvný proces 

V mesiacoch jún – júl 2020 bude s podporenými organizáciami uzatvorená zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku a odosielaná 1.splátka (80% zo získaného príspevku z grantového programu Hodina 
deťom). 

Priebežné správy z realizácie projektu  

Priebežne, počas celého trvania projektu je potrebné informovať Nadáciu pre deti Slovenska 
o významných zrealizovaných aktivitách projektu. Tieto správy majú formu krátkych správ doplnených 
fotografiami z aktivít. Tento priebežný report v ONLINE aplikácii už tvorí aj súčasť záverečnej správy 
z realizácie projektu.  

Záverečné správy z realizácie projektu 

Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať v ONLINE aplikácii záverečnú 
programovú správu a záverečnú finančnú správu o realizovanom projekte a vyúčtovať poskytnutý 
finančný príspevok predložením KÓPIÍ všetkých riadne zaúčtovaných účtovných dokladov, ktoré 
dokumentujú čerpanie celého získaného príspevku aj povinného vlastného vkladu organizácie. Po 
schválení záverečných správ programovým a finančným manažérom nadácie bude vyplatený zvyšok 
príspevku – 2.splátka. 

Grantový proces 

27.apríl 2020 – 18.máj 2020:  príprava a odosielanie projektov / žiadostí o príspevok 

máj 2020 – jún 2020:   hodnotiaci proces + rozhodnutie SR NDS 

jún 2020:     vyhlásenie výsledkov GP Hodina deťom  

jún 2020:    zapracovanie zmien do projektov, zmluvný proces 

júl 2020 – marec 2021:    realizácia schválených projektov / priebežné správy  

júl 2020 – marec 2021:   monitoring podporených projektov,  

     priebežná komunikácia 

do 15 dní od ukončenia projektu:  vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy 

Kontakty 
Programový manažér: Karin Vaňatková 

Kontakt: +421 901 708 229, karin@nds.sk
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