Grantový program Detský fond Cloetta
13. ročník
Úvod
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.
Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť
zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v
Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je jedným z hlavných výrobcov
v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.
Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006.
Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007.
V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne
rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh,
do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.
Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf
zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácií pre deti Slovenska. Prostredníctvom fondu chce spoločnosť Cloetta Slovakia
sledovať a pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí.
Podporené budú projekty z Levického okresu. Podpora bude smerovať primárne na už existujúce,
minimálne 1 rok bežiace projekty, ktorým umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie. Žiadať o príspevok možno
aj na projekty, ktoré neboli v minulosti podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou nejakú
históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

Ciele
• Zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.
• Zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí.
• Vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi.
• Podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré
spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí.
• Podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

Cieľová skupina

• jedna organizácia môže v aktuálnom ročníku Detského fondu Cloetta predložiť iba jednu žiadosť
o finančný príspevok, len v jednej oblasti podpory - pokiaľ má organizácia zriadených viac subjektov
bez právnej subjektivity môže predložiť žiadosť za každý z týchto subjektov

Cieľovou skupinou Detského fondu Cloetta sú deti, mladí ľudia do 30 rokov a dôležití dospelí, žijúci
v okrese Levice:

• organizácia musí v téme, v ktorej žiada o finančný príspevok, reálne pracovať minimálne 1 rok a musí
byť oficiálne zaregistrovaná (vznik organizácie), rovnako ako jej pobočky, ktoré podávajú projekt
samostatne najmenej 1 rok pred termínom ukončenia výzvy

• deti a mladí ľudia do 30 rokov
• deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti)
• deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov)
• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia)

Oblasti podpory (programová oblasť)
oblasť podpory

ciele

1. Zdravie a zdravý životný štýl

podporovať u detí a mladých ľudí rozvoj správnych postojov
a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

2. Vzdelávanie

budovať schopnosti a zručnosti podporujúce integráciu detí
a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením
(škola, voľný čas, zamestnanie)
rozvíjať u mladých ľudí vedomosti, schopnosti a zručnosti
prispievajúce k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do
pracovného procesu

3. Voľný čas

• podporu z Detského fondu Cloetta môžu žiadať len organizácie, ktoré nemajú voči Nadácii pre deti
Slovenska žiadne nesplnené záväzky - v dohodnutom termíne dodali záverečnú programovú alebo
finančnú správu, prípadne priebežnú programovú správu práve prebiehajúceho projektu, vyúčtovanie
predchádzajúceho grantu a nemajú dlh voči NDS 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.
Vylúčenie spôsobené predchádzajúcim nesplneným záväzkom štatutára platí do termínu úplného
vyrovnania záväzku.

Formálne kritériá pre projekt
• projekt a rozpočet projektu musí byť spracovaný elektronicky – v online aplikácii
• projekt musí trvať minimálne 4 a maximálne 7 mesiacov
• začiatok projektu môže byť naplánovaný najskôr na december 2021
• z Detského fondu Cloetta možno požadovať hradenie plánovaných nákladov maximálne do výšky 90% z
celkových nákladov na projekt; 10% z celkových nákladov na projekt musí organizácia zabezpečiť
z vlastných finančných zdrojov
• maximálna výška podpory z Detského fondu Cloetta je 2 000 Eur

rozširovať vedomosti a rozvíjať schopnosti a zručnosti
mladých ľudí pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi

• žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť odoslaná do 10.októbra 2021.

podporovať kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času
organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí
a mladých ľudí s dôrazom na ich bezpečnosť

ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM, ALEBO PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!

Formálne kritériá
Formálne kritériá pre organizácie
• o podporu z Detského fondu Cloetta môžu požiadať 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, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva
a pôsobia v okrese Levice
• za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť
o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

Povinné prílohy v elektronickej podobe
•
•
•
•
•

stanovy alebo štatút organizácie (scan)
rozhodnutie o štatutárovi organizácie (scan)
potvrdenie o pridelení IČO (scan)
potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluva o založení bankového účtu (scan)
logo organizácie, 3-4 kvalitné fotografie z činnosti organizácie, prípadne aj krátke upravené mp3 video
o činnosti organizácie (elektronicky)

Obsahové kritériá

Grantový proces

Obsahové kritériá pre organizácie

Konzultácie

• organizácia je schopná projekt zrealizovať, má odborné a organizačné schopnosti, skúsenosti, kapacitu,
potrebné zdroje pre spolufinancovanie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovým manažérom
Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese veronika.masarova@nds.sk (do predmetu napíšte
konzultácia a názov organizácie), prípadne telefonicky na t.č. +421 948 666 821. Ak organizácie budú
chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im

• organizácia je schopná prezentovať verejnosti výsledky projektu, jeho prínos pre cieľové skupiny
a podporu z Detského fondu Cloetta

môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

• organizácia spolupracuje na realizácii projektu s medzisektorovými partnermi najmä v komunite,
vrátane spolupráce so spoločnosťou Cloetta Slovakia
• organizácia má jasnú predstavu o pokračovaní, udržateľnosti a rozvoji projektových výstupov po
ukončení projektu
• organizácia je schopná zabezpečiť dlhodobé využívanie výsledkov projektu (materiálnych aj
nemateriálnych) širokou skupinou detí a mladých ľudí

Hodnotiaci proces
V hodnotiacom procese sa Nadácia pre deti Slovenska riadi princípmi: kvalita, profesionalita,
spolupráca a etika.

Obsahové kritériá pre projekt

Hodnotiaci proces je dvojstupňový:

• projekt je rozvojom, vylepšením už realizovaného projektového zámeru, ktorý prebiehal minimálne 1
rok – projekt nemusel byť predtým podporený z DF Cloetta

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:
• zástupcovia spoločnosti Cloetta Slovakia s.r.o.
• zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska.

• projekt je v súlade s vyššie popísanými cieľmi programu, rieši potreby a problémy detí a prináša zmenu
do ich života
• projekt jasne stanovuje cieľovú skupinu a jej špecifiká
• projekt je zameraný na pravidelnú systematickú prácu s cieľovými skupinami počas celého trvania
projektu
• aktivity sú naplánované tak, aby viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov projektu, je v nich zahrnutá
priama práca s cieľovými skupinami
• projekt obsahuje plán navzájom súvisiacich pravidelných aj jednorazových aktivít, podrobne
spracovaný obsah aktivít, priebeh ich realizácie, ako aj metódy práce s cieľovými skupinami
• projekt má jasne formulované kvalitatívne výsledky (prínos pre cieľovú skupinu prípadne pre širšiu
komunitu), pomenovaný posun, kam sa cieľové skupiny a aj samotná organizácia dostanú po využití
poskytnutých financií
• kvantitatívne výstupy projektu sú reálne, stanovené v závislosti od špecifík cieľovej skupiny
a charakteru projektu
• výsledky projektu je možné využívať dlhodobo, širokou skupinou detí a mladých ľudí

Stanovisko Hodnotiacej skupiny bude spracovanéa predložené Správnej rade Nadácie pre deti
Slovenska, ktorá rozhodne o podpore jednotlivých projektov. Informácie o priebežných výsledkoch sa
počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujú.

Grantový proces
1. Výzva – vyhlásenie grantového programu:

9. september 2021

2. Podávanie projektov:

september - október 2021

3. Uzávierka prijímania žiadostí:

10. október 2021

4. Hodnotiaci proces:

október - november 2021

5. Vyhlásenie výsledkov

november 2021

6. Zmluvný proces:

november - december 2021

7. Realizácia podporených projektov:

1. december 2021 – 30. jún 2022

8. Priebežné programové správy:

1. december 2021 – 30. jún 2022

9. Záverečné správy, vyúčtovanie:

do 15 dní od ukončenia projektu

Informovanie o výsledkoch
Hodnotiaci proces bude trvať do novembra 2021. Výsledky grantového programu budú zverejnené
koncom novembra 2021. Všetci žiadatelia o finančný príspevok budú o výsledku informovaní
prostredníctvom www.nds.sk a e-mailovej adresy predkladateľa projektu uvedenej v projekte.

Zmluvný proces a realizácia projektu
Do konca decembra 2021 bude s podporenými organizáciami uzatváraná zmluva a následne po doručení
podpísanej zmluvy odosielaná 1. splátka (80% príspevku).
Priebežne raz mesačne je potrebné z každej plánovanej aktivity poslať krátku správu v online aplikácii (2-3
vety s fotografiami), ktorá tvorí súčasť záverečnej správy a zároveň je aj informáciou pre verejnosť
o realizácii podporeného projektu.
Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať online záverečnú programovú a finančnú
správu o realizovanom projekte a vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok. Po schválení záverečnej
programovej a finančnej správy programovým manažérom a ekonómom nadácie bude vyplatený zvyšok
príspevku – 2. splátka.

Kontakty
Nadácia pre deti Slovenska
Detský fond Cloetta
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
02 – 52 63 64 71
www.nds.sk
Ing. Veronika Masárová
Projektový manažér
veronika.masarova@nds.sk
+421 948 666 821

