
                                               

Grantový program Hodina deťom 

individuálna podpora 

Podávanie žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE prihlasovací formulár 
Prosím, prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte.   

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. Hodina deťom dlhodobo pomáha 
deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách. 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 sme sa rozhodli, že našu pomoc rozšírime aj na podporu individuálnych prijímateľov, 
jednorodičovské rodiny.  

Cieľom výzvy  je reagovať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorí žijú 
v jednorodičovských rodinách (napr. podpora vzdelávania, mimoškolských a voľnočasových 
aktivít, rozvoj talentu) 

https://fs2.formsite.com/wgDr6m/4megvznez9/index.html


                                               

O jednorazovú podporu si môže požiadať rodič dieťaťa alebo detí, ktorý s ním/s nimi žije sám 
v jednej domácnosti. Podporu zameriavame najmä na rodiny s deťmi do 18 rokov v ohrození a 
krízovej situácii (hraničné životné situácie, zanedbávanie, násilie na deťoch), ohrozené 
chudobou a sociálnym vylúčením alebo v iných zložitých životných situáciách.  

Podpora bude poskytnutá formou jednorazového príspevku vo výške 400 eur formou 
darovacej zmluvy.  

Spôsob hodnotenia 

Je veľmi komplikované hodnotiť jednotlivé životné príbehy rodín, ktoré sa ocitli v zložitých 
životných situáciách. V rámci systému podpory sme sa rozhodli, ho urobiť ho čo 
najjednoduchším, aby sme umožnili do programu zapojiť sa čo najväčšiemu počtu rodín. Je pre 
nás ale mimoriadne dôležité, aby finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov, boli 
prerozdelené transparentne a efektívne a dostali sa k deťom a rodinám, ktoré to naozaj 
potrebujú. V rámci hodnotenia sme sa rozhodli riadiť týmito zásadami:  

• v rámci každej žiadosti sa pýtame na osobný príbeh rodiny, ktorý nám dá lepšiu 
predstavu o tom, s akými problémami sa stretáva a ako budú využité poskytnuté 
finančné prostriedky, 

• povinnou súčasťou každej žiadosti je čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie 
alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce 
mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva). Žiadosť môže v mene 
rodiny takáto organizácia alebo inštitúcia aj vyplniť a podať a môže byť aj prijímateľom 
finančných prostriedkov, 

• pri výbere podporených rodín podporíme rôzne spektrum rôznorodých životných 
situácii.  

Formálne kritériá žiadostí  

• O podporu z programu Hodina deťom môže žiadať rodič žijúci v jednorodičovskej 
domácnosti, ktorý vychováva aspoň jedno dieťa vo veku do 18 rokov. Túto skutočnosť 
deklaruje formou čestného prehlásenia. 

• Povinnou súčasťou každej žiadosti je odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, 
ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne 
organizácie, komunitné centrá, škola, samospráva). Žiadosť môže v mene rodiny takáto 
organizácia alebo inštitúcia vyplniť a podať a byť aj prijímateľom finančných 
prostriedkov.  

• Jeden žiadateľ môže v aktuálnej výzve programu Hodina deťom predložiť iba jednu 
žiadosť o finančný príspevok cez ONLINE formulár.  

• O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať len jednotlivci, ktorí nemajú 
voči Nadácii pre deti Slovenska žiadne nesplnené záväzky z minulosti.  



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

ktorý v minulosti závažným spôsobom porušil zmluvné podmienky spolupráce.  

Podanie žiadosti 

• žiadosť musí byť spracovaná len elektronicky v ONLINE formulári - bližšie informácie 
nájdete na stránke www.hodinadetom.sk   

• formuláre musia mať vyplnené všetky  povinné časti/kolónky  
• výška podpory z programu Hodina deťom je 400 eur  
• žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online 

odoslaný do 21.10.2021 
• výsledok grantového programu bude zverejnený v priebehu Novembra 2021 po 

schválení Správnou radou Nadácie pre deti Slovenska  
• zmluvný proces bude prebiehať v Novembri  

Kontakt 

Ak máte akékoľvek otázky tak sa môžete obrátiť na:  

Veronika Masárová  
02/5263 6471 
veronika.masarova@nds.sk 

http://www.hodinadetom.sk
mailto:veronika.masarova@nds.sk
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