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Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy 

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je 
súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu 
zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom, zmiernenie 
následkov a podporné opatrenia pri vzniknutých komplikáciách súvisiacich s cukrovkou, motiváciu 
pacientov k dodržiavaniu odporúčaní liečby a zmene životného štýlu a v neposlednom rade na edukáciu 
a vzájomné prepájanie ľudí dôležitých pre život pacientov s diabetom. 

Grantový program DôveraPomáha diabetikom (GP DPD) je súčasťou rovnomenného programu 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 benefity 
nielen pre zapojených pacientov, ale aj lekárov. 

• celková suma určená na GP DPD je 25.000 € 

• maximálna výška príspevku je 5000 € 

• výška poskytnutého príspevku závisí od žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je 
podmienkou schválenia. Vyhradzujeme si 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 

O podporu sa môžu uchádzať: 

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 benefitovať 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 benefitovať 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) 

Dôležité dátumy: 

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 

Projekty / žiadosti je potrebné predložiť elektronicky vo vopred pripravenom formulári na stránke www.nds.sk. 

http://www.bojovnicizazdravie.sk
http://www.nds.sk


!    !
 
Konzultácie:  
Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovým manažérom Nadácie pre 
deti Slovenska na e-mailovej adrese karin@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), 
prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0901 708 229. 
Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, 
konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska. 

Kontakt: 
Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk 
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229 

Dôležité – všetky podrobnosti a náležitosti súvisiace s týmto grantovým programom si prečítajte tu: 
Podmienky grantového programu Dôvera pomáha diabetikom


