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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. Je súčasťou 

celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je 

International Youth Foundation z USA. 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá sa 
stará o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov.  Okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti 
pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné zdroje 
či jej skúsenosti. Rozvíja verejno-prospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi organizáciami a 
stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.  

Grantový program Dôvera (GP) vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník. Je zameraný 

na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj 

zdravým životným štýlom. 

 

 

Ciele 

 

Hlavný cieľ 

Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín 

v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. 

1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení 

2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti 

3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu 
 

 

 

 

 

Cieľové skupiny 

  

1. Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) 

2. Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky 

personál, iní odborníci) 
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Východiská  

 

 Ročne 2 kolá GP (jar a jeseň) 

 Celková suma určená na jedno kolo GP je 14.000 € 

 Maximálna výška príspevku pre žiadateľa  je 1.000 €, minimálna je 100 € 

 Výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej 

sumy nie je podmienkou schválenia  

 GP Dôvera poskytuje podporu len raz, nie je možné opakovane podporiť jedného žiadateľa 

(prípadne jedného prijímateľa pomoci)  

 V jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt 

 Odporúčanie zamestnanca ZP Dôvera nie je povinné, je však pre projekt výhodou.   

 

 

Oprávnení žiadatelia 

  

Organizácie   mimovládne  organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie 

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) 

 

 

Oprávnené aktivity 

  

Organizácie   podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, 

psychosociálnej starostlivosti o pacientov, podpora vzdelávania a výmeny 

skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie (humanizácia) 

prostredia zdravotníckych zariadení, podpora prevencie, aktívneho 

športovania a zdravého životného štýlu 
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Formálne kritériá pre projekt (žiadosť) 

  

1. Projekty / žiadosti sa predkladajú cez ONLINE APLIKÁCIU, ktorá je na stránke www.nds.sk  

(http://nds.nds.sk/nds/) 

2. Formuláre musia mať vyplnené všetky povinné časti/kolónky – projekt stačí popísať stručne; 

informáciu o nepovinných položkách nájdete v inštrukciách vo formulári (zelený text) 

3. Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť elektronicky odoslaný do 12. október 2017. 

ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE, 

BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ! 

4. Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok a vkladajú sa ako 

skeny priamo do online aplikácie 

 Povinné prílohy – sken štatútu/stanov, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu 

(musí obsahovať  aj IBAN a SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie 

 

 
 

Hodnotiaci proces 

  

Hodnotiaci proces je dvojstupňový 

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:  

 Partneri v ZP Dôvera zodpovední za jednotlivé oblasti    

 Zamestnanci ZP Dôvera, ktorí sa v uplynulom roku dobrovoľnícky angažovali 

v rôznych spoločensky prospešných projektoch 

 Externí odborníci z oblasti, ktorej sa žiadosti týkajú   

 

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 neposkytujú.  

 

 

 

 

 

http://www.nds.sk/


 

                        GRANTOVÉ PODMIENKY 

GP Dôvera, 5.ročník, jesenné kolo 
 

Konzultácie 

  

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať s projektovým 

manažérom Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese karin@nds.sk, prípadne telefonicky na 

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. 

 

 

Grantový proces a realizácia projektu 

  

14.september – 12.október 2017: prijímanie žiadostí 

október/november 2017:   vyhodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a odborníkov 

december  2017:    vyhlásenie výsledkov jesenného kola, zmluvný proces 

január – júl  2018:    realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok 

január – júl  2018:   priebežné správy z realizácie projektov / monitoring 

do 31. augusta 2018:   vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy 

 

 

Kontakty 

  

Adresa:   Nadácia pre deti Slovenska 

   Grantový program Dôvera 

   Heydukova 3, 811 08 Bratislava 

Tel.:   02 – 52 63 64 71 

Web:   www.nds.sk 

Projektový manažér: Karin Vaňatková 

karin@nds.sk 

+421 901 708 229 
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