
                               

Grantový program Hodina deťom  
Podávanie žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU. Prihlasovacie 
údaje si prosím, starostlivo uschovajte, projekty v grantových programoch Nadácie pre deti 
Slovenska budú 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. 

Od roku 1999 každoročne prostredníctvom grantového programu Hodina deťom finančne 
podporuje organizácie, ktoré pomáhajú napĺňať potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. 

Téma aktuálneho ročníka je  pomoc deťom v jednorodičovských rodinách 

Aj v aktuálnom ročníku chce Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať 
deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú. Počas celej existencie nášho programu pozorne 
sledujeme aká je situácia detí a mladých ľudí na Slovensku a hľadáme priestor, kde bude 
finančná podpora od našich darcov najúčinnejšia a najefektívnejšia. 

Posledný rok poznačený epidémiou koronavírusu Covid-19 naplno odhalil mnohé oblasti, kde 
Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Grantový program Hodina deťom 
dlhodobo pomáha deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Komunikujeme 
s organizáciami, ktoré týmto deťom a rodinám pomáhajú a v minulom roku sme v rámci 
mimoriadnej výzvy začali podporovať aj jednorodičovské rodiny, najmä slobodné matky, ktoré 
sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. Nie je to však iba problém pandémie. Podľa Európskeho 
štatistického úradu Eurostat je na Slovensku až polovica z takmer 168-tisíc domácností, ktoré 
pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi, ohrozená chudobou. To je viac ako 
dvojnásobok oproti rodinám s obomi rodičmi, kde je ohrozených chudobou iba 18 percent 
z nich. 

Preto v rámci aktuálneho ročníka chceme podporiť mimovládne organizácie, ktoré deťom 
z jednorodičovských rodín pomáhajú. Akou celkovou sumou ich podporíme budeme vedieť po 
ukončení zbierky, 31. mája 2021. 
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Ciele  

• Reagovať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorí žijú v jednorodičovských 
rodinách a čelia ťažkým životným situáciám, alebo chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
(napr. podpora vzdelávania, mimoškolských a voľnočasových aktivít, rozvoj talentu) 

• Reagovať na potreby detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín v ohrození, sanácia 
dôsledkov krízovej situácie u cieľových skupín (napr. z dôvodu násilia v rodine, 
zneužívania alebo iných sociálno-patologických javov) 

• Podporovať preventívne aktivity zamerané na predchádzanie krízovým situáciám v 
životoch detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín, vytváranie systémových riešení 
a budovanie podpornej siete pre ohrozené cieľové skupiny (napr. rôzne formy 
psychologického poradenstva a pomoci, právne poradenstvo, odborná pomoc pri 
sanácii rodín) 

• Podporovať inklúziu detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v 
rozličných oblastiach života  

Cieľové skupiny  

• deti a mladí ľudia do 18 rokov v ohrození a krízovej situácii (hraničné životné situácie, 
zanedbávanie, násilie na deťoch)  

• deti a mladí ľudia do 18 rokov ohrození chudobou a sociálnym vylúčením 
• jednorodičovské rodiny, ktoré sú v zložitej životnej a sociálnej situácii  

Programové oblasti  

1. Priama intervencia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti  
• okamžitá podpora a pomoc pre deti, mladých ľudí a ich rodiny v krízových 
životných situáciách  

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

• dlhodobá starostlivosť o ohrozené deti, mladých ľudí a ich rodiny  

2. Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým 
ľuďom  

• prevencia vzniku krízových situácií, najmä v oblasti priameho ohrozenia a násilia 
páchaného na deťoch a mladých ľuďoch  
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• podpora programov zameraných na predchádzanie chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu detí, mladých ľudí a ich rodín  

• podpora inklúzie detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a 
ohrození, v rozličných oblastiach života  

•

3. Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb  
• poskytovanie podporných služieb pre jednorodičovské rodiny v kríze 
• prinášanie inovácií a systémových opatrení a pomoc jednorodičovských rodín  

Formálne kritériá žiadostí   

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.  
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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 2021 
• koniec projektu - posledná aktivita môže byť naplánovaná najneskôr na marec 2022  
• projekt môže trvať maximálne 9 mesiacov (júl 2021 - marec 2022)  
• 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 26.5.2021 
• výsledok grantového programu bude zverejnený v priebehu júna 2021 

 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 bankového účtu (sken),  

Odporúčané prílohy:  

• fotografie z činnosti organizácie, prípadne iné informácie o činnosti organizácie 
(elektronicky)  

Postup pri podávaní žiadostí o príspevok 

• choďte na www.nds.sk a pozrite si Grantové podmienky GP Hodina deťom, 22.ročník. 
Ak ste zaregistrovaní, prihláste sa do online aplikácie na predkladanie projektov. Do 
aplikácie vstupujte cez prehliadače Google Chrome alebo Mozilla Firefox, v iných 
prehliadačoch by aplikácia nemusela pracovať správne. 

• 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 
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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 veronika.masarova@nds.sk. 

• 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. 

• prijímanie žiadostí skončí dňa 26.5.2021 (stredu) o polnoci. Po tomto termíne sa 
automaticky zablokuje možnosť „ODOSLAŤ do NDS“. Žiadosť o finančný príspevok 
pokladáme za podanú až po úspešnom odoslaní projektu do NDS. O úspešnom odoslaní 
projektu do NDS 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.  

• 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. 

Konzultácie  

• konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovou 
manažérkou NDS na e-mailovej adrese veronika.masarova@nds.sk, alebo telefonicky 
na t.č. 0948 666  821. 

Hodnotiaci proces 

Hodnotiaci proces je dvojstupňový: 

• 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. 

• projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, budú posudzovať členovia 
Hodnotiacej skupiny. 
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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. Všetci 
žiadatelia budú o výsledku informovaní prostredníctvom www.nds.sk a e-mailovej adresy 
predkladateľa projektu uvedenej v projekte. 

Zmluvný proces a realizácia projektu 

• v mesiacoch jún – júl 2021 bude s podporenými organizáciami uzatvorená zmluva 
o poskytnutí finančného príspevku a odosielaná 1.splátka (80% príspevku). 

• priebežne, počas celého trvania projektu je možné informovať NDS 
o významných zrealizovaných aktivitách projektu, formou krátkych správ s fotografiami 
v online aplikácii, ktoré tvoria už aj súčasť záverečnej správy z realizácie projektu. 

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

 
Držíme Vám palce pri vypracovaní projektu, ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na 
nás.
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