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7. ročník, 2021

Grantové podmienky

UPOZORNENIE! Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez NOVÚ ONLINE
APLIKÁCIU na www.nds.sk. Prosím prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte, väčšina projektov
v grantových programoch Nadácie pre deti Slovenska bude prijímaná len cez túto aplikáciu.

Úvod
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.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám
viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Zároveň rozvíja aktivity v oblasti spoločensky
zodpovedného podnikania už 25 rokov.

Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa KOOPERATIVA v Nadácii pre deti Slovenska v roku 2015 a
je zameraný na projekty (žiadosti), ktoré súvisia s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre deti
v rodinách, školách a komunitách.

V rokoch 2015 – 2021 boli projekty podporované v rámci dvoch grantových programov – Športujem rád
a bezpečne a Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Posledný rok bol z dôvodu celosvetovej pandémie Covid-19, ktorej dôsledky sa prejavili veľmi významne
aj na Slovensku, veľmi špecifický. Aj z tohto dôvodu sme v júni a júli 2021 realizovali prieskumnú kvalitatívnu
štúdiu, zameranú na zmapovanie javov, ktoré mladých ľudí významne ovplyvnili a identifikovanie ich
potrieb, ktoré obdobie pandémie prinieslo. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou
Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group v rámci Grantového programu Deti v bezpečí reaguje na
aktuálne potreby detí a snaží sa ich napĺňať prostredníctvom grantovej podpory zmysluplných projektov.
Aj tieto zistenia nám umožnili nastaviť grantový program Deti v bezpečí tak, aby sme cielene podporovali
riešenia, ktoré reagujú na aktuálne výzvy a zvýšia ich kvalitu života.

Naše zistenia ukázali, že najnáročnejšie bolo pre deti a mladých ľudí zažívať najmä lockdown spojený
s dištančným vzdelávaním. Napriek tomu, že niektoré aspekty tohto obdobia vnímali pozitívne – najmä
viac možností na organizovanie svojho času a jeho trávenie s rodinou, celkovo ho vnímali viac negatívne.
Najväčšiu daň si asi vyžiadala ich duševná pohoda. Jasne identifikovali, že sa v tomto období nenapĺňali
ich potreby reálnej komunikácie, socializácie, úcty a uznania. Toto sa prejavilo aj v oblasti vzdelávania, kde
mladí ľudia počas dištančného vzdelávania necítili záujem o svoju osobnosť zo strany učiteľov, vnímali
nedôveru, podozrievanie z podvádzania a nemožnosť osobnej komunikácie s učiteľmi. Tieto skutočnosti



čiastočne vnímali aj samotní učitelia. Po návrate detí do školy u nich vnímali zhoršené komunikačné
zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať.

Pandémia, rovnako ako v mnohých iných oblastiach, aj v oblasti napĺňania potrieb detí naplno odhalila
niektoré problémy, ktorým naša spoločnosť čelí. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné
sa venovať ich psychickému zdraviu a pohode. Potrebujeme do ich života zaviesť nástroje, ktoré im
pomôžu zvládať krízové situácie, potrebujeme im vytvárať prostredie, kde sa cítia bezpečne a majú
priestor na nadväzovanie vzťahov.

Žiadatelia majú možnosť zapojiť sa do vzdelávania NDS - workshopu ku grantovému programu. Workshop
napomôže žiadateľom získať poznatky o vytváraní bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí, rozvíjať
sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt, ako aj úspešne zrealizovať ciele projektu a naplniť ciele
grantového programu.

Ciele
Cieľom grantového programu je podporiť aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života detí
a mladých ľudí v zmysluplnom a bezpečnom prostredí, podporujú zvládanie krízových situácií,
participáciu, rešpektujúcu komunikáciu a obnovu sociálnych kontaktov, pocit súdržnosti, spolupatričnosti
a identity detí a mladých ľudí v komunitách.

Cieľové skupiny
• deti a mladí lǔdia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)

• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (pedagógovia a iní odborní zamestnanci, vychovávatelia,
pracovníci mimovládnych organizácií, komunitných centier)

Nastavenie grantového programu
• pre správne nastavenie projektu a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov grantového programu

odporúčame zúčastniť sa vzdelávacieho workshopu, ktorý sa uskutoční 4.10.2021 prezenčne alebo
online cez zoom

Prihlásiť sa môžete tu.

• ročne 1 kolo grantového programu (GP)

• maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 4 000 €

• výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je
podmienkou schválenia

• maximálna dĺžka projektu do 9 mesiacov /do konca augusta 2021/

• v jednom kole grantového programu môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt

Oprávnení žiadatelia
• Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

• komunitné centrá, nízkoprahové centrá

• školy – materské, základné, stredné školy – v rámci nich podpora činnosti inkluzívnych tímov –
špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, školský psychológ

• samosprávy – iba ak sú zriaďovateľom organizácií a inštitúcií

• mimovládne organizácie, ktoré spolupracujú so školami

Oprávnené aktivity
• rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality života v zmysluplnom a bezpečnom

prostredí – podpora psychologického poradenstva a inkluzívnych tímov, intervencie tam, kde je to
potrebné

• rozvíjajú kreativitu detí a mladých ľudí ako nástroja na zvládanie krízových situácií

• podporujú participáciu detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priatelškej
detǒm, v ktorej sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie – obnova medziľudských
vzťahov, sociálnych kontaktov, rozvoj komunikačných zručností a podpora rešpektujúcej komunikácie
medzi deťmi, mladými ľuďmi a dospelými aj formou vzdelávacích aktivít

• prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a
identity detí a mladých ľudí v komunite

Formálne kritériá
• Projekty / žiadosti sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online aplikácie.

• Formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky.

• Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť odoslaný do 17. októbra 2021. ŽIADOSTI DORUČENÉ
INÝM SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE, BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤ
AKCEPTOVANÉ!

• Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok v online aplikácii: sken
štatútu/stanov žiadateľa, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a
SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjMJnz1uTDD7xrsbbBf3zRGQU5qa3_QRBVXttxtTvbp7YCkg/viewform
http://nds.nds.sk/nds/


Hodnotiaci proces
Hodnotiaci proces je trojstupňový.

1. individuálne - zástupca NDS, zástupca Kooperativy a externý odborník – body za splnenie kritérií a
celkové hodnotenie projektu

2. skupinové stretnutie – výber z najlepšie hodnotených projektov, odporučenie prerozdelenia podpory

3. schválenie podpory Správnou radou NDS

Grantový proces a realizácia projektu
Konzultácie

Konkrétne otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať s projektovou manažérkou Nadácie
pre deti Slovenska – Lucia Skokanová, lucias@nds.sk, 0911 702 660, ako aj počas vzdelávacích
workshopov.

• 16.09.2021 Výzva grantového programu

• 04.10.2021 Vzdelávanie pre potenciálnych žiadateľov /podľa aktuálnej situácie prezenčne
vo Zvolene alebo formou webinára/

• 16.09.2021–17.10.2021 Prijímanie žiadostí, konzultácie

• 19.10.2021–11.11.2021 Hodnotenie projektov

• 29.11.2021 Vyhlásenie výsledkov grantového programu

• 07.12.2021–15.12.2021 Zmluvný proces

• 15.12.2021–30.08.2022 Realizácie projektov

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.

Kontakty
Nadácia pre deti Slovenska
Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Tel.:02 – 52 63 64 71
www.nds.sk

Projektový manažér
Lucia Skokanová, lucias@nds.sk, 0911 702 660


