GRANTOVÉ PODMIENKY
grantový program Hodina deťom, 19. ročník
Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez online aplikáciu na
http://nds.nds.sk/nds/. Prosím, prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte, projekty
v grantových programoch Nadácie pre deti Slovenska bude prijímané 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.
V roku 1999 otvorila Fond Hodina deťom, z ktorého sa každoročne prostredníctvom
grantového programu Hodina deťom finančne podporuje organizácie pracujúce s deťmi
a mladými ľuďmi na Slovensku.
Celková suma, ktorú bude NDS v rámci Grantového programu Hodina deťom rozdeľovať
v roku 2018, bude známa 1. júna 2018.
_______________________________________________________________________________________

Ciele
• Rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
• Dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými
potrebami
• Rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby
• Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
• Podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp.
predchádzať ich vzniku
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Cieľové skupiny
• deti a mladí ľudia do 30 rokov
• deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky
znevýhodnené, nadané deti)
• deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti
utečencov, migrantov)
• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia)
_______________________________________________________________________________________

Programové oblasti
1.
2.
3.
4.

Dieťa
Dieťa
Dieťa
Dieťa

a
a
a
a

jeho
jeho
jeho
jeho

radosti
starosti
škola
komunita

1. Dieťa a jeho radosti
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj
tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k
práci v prospech iných.

• Rozvoj vzťahov v rodine, škole

•

•
•

•

• vplyv médií, sociálnych sietí, nových technológií na formovanie osobnosti dieťaťa
• nedostatok osobnej komunikácie, pozitívnych vzorov
• chýbanie rodičovských zručnosti, rešpektujúca komunikácia
Rozvoj tolerancie
• rešpekt k rôznorodosti – prevencia diskriminácie, predsudkov, konfliktov
• sebaúcta a úcta k iným - prevencia šikanovania, vyčleňovania detí, lebo sú iné,
riešenia problémov z pozície sily
Rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre prevenciu negatívnych javov
Motivácia k práci v prospech iných
• rozvoj dobrovoľníctva
• rozvoj hodnotovej orientácie detí aj dospelých – prevencia materialistického
vnímania života
Podpora zdravého životného štýlu (prevencia obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé
preťažovanie detí)
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2. Dieťa a jeho starosti
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď
nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých
sa ocitnú.

• Pomoc deťom a mladým ľuďom v situácii
• Zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané
deti), nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín
• Častá zmena sociálneho statusu rodín a detí (chudoba vs. bohatstvo, migrácia,
sťahovanie rodičov za prácou, nové prostredie…)
• Agresia v rodinách aj vo verejnom priestore
• Príprava na budúcnosť, život po opustení sociálneho zariadenia (detský domov, krízové
centrum, reedukačný ústav, po výkone trestu)
• Riešenie závislostí, sebapoškodzovania detí a mladých ľudí (alkoholizmus detí,
nadmerná konzumácia jedla)
• Riešenie akútnych krízových, zlomových situácií

3. Dieťa a jeho škola
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností
detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne
učenie.
•
•
•
•
•

Rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných kompetencií
Podpora vzdelávania v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti
Inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne učenie
Vzdelávanie a rozvoj učiteľov
Budovanie deťom priateľskej školy

4. Dieťa a jeho komunita
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej
spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu
spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

• Podpora činnosti a spolupráce MVO pracujúcich s deťmi, ich sieťovanie
• Rozvoj spolupráce so samosprávami, presadzovanie práce s deťmi a mladými ľuďmi do
plánov obcí/miest
• Budovanie bezpečného prostredia
• Rozvoj pracovníkov MVO aj samospráv
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Princípy komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom
Nadácia pre deti Slovenska vo svojich programoch reaguje na aktuálne potreby detí
a mladých ľudí, pomáha a podporuje budovanie komunít, v ktorých sú deti a mladí ľudia
rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých.
Komunitu pritom môžeme vnímať v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle je to
spoločenstvo ľudí, nad rámec rodiny, ktorí majú niečo spoločné, napr. sú to žiaci a
učitelia jednej školy, členovia mimovládnej organizácie, folklórneho súboru, športového
klubu a pod. V širšom zmysle sú to obyvatelia mesta, dediny, alebo ich vymedzenej
časti – štvrte.

V komunitách priateľských deťom:
• dospelí sa zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory, sú v nich
rešpektované práva detí
• deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli
vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej
chceli robiť
• dospelí deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako
by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach zrealizovateľné, mohli uskutočniť a
následne ich pretavujú do skutočnosti
• deťom a mladým ľuďom nie je len poskytovaný servis, ale deti a mladí ľudia sú
zapájaní aj do realizácie samotných riešení a opatrení, do ich vyhodnocovania
a kontrolovania
• deti a mladí ľudia sú rovnocenní dospelým, samozrejme s ohľadom na ich vekové
špecifiká a životnú skúsenosť.
_______________________________________________________________________________________

Formálne kritériá
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, len v jednej programovej oblasti
Heydukova 3, Bratislava 811 08, Slovenská republika
tel: +421 2 5263 6461, 71; fax: +421 2 5263 6462, e-mail: nds@nds.sk; www.nds.sk; www.hodinadetom.sk
IČO: 31753833; DIČ: 2020812167; Číslo účtu: Číslo účtu: 1169960001 / 1111

a probléme. Pokiaľ má organizácia zriadených viac subjektov (pobočiek) bez právnej
subjektivity, môže predložiť žiadosť za každý z týchto subjektov (oficiálnych pobočiek).
• Organizácia musí v téme, v ktorej žiada o finančný príspevok, reálne pracovať a musí
byť zaregistrovaná / oficiálne vzniknúť najmenej 1 rok pred termínom ukončenia výzvy
(minimálne od 15.3.2017). Podmienka ročnej činnosti platí aj pre pobočky organizácie,
ktoré podávajú projekt samostatne.
• 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 NDS 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.

Projekt:
• projekt a rozpočet projektu musí byť spracovaný len elektronicky v novej online
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aplikácii – bližšie informácie nájdete na stránke www.nds.sk ( http://nds.nds.sk/nds/ )
formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky
začiatok – prvá aktivita - môže byť naplánovaná najskôr na júl 2018, najneskôr na
september 2018
koniec projektu – posledná aktivita môže byť naplánovaná najneskôr na marec 2019
projekt musí trvať minimálne 7, maximálne 9 mesiacov
z grantového programu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných
nákladov maximálne do výšky 90% celkových nákladov na projekt (organizácia, ktorá
projekt podáva, musí byť schopná zabezpečiť 10% celkových nákladov na projekt
z vlastných finančných zdrojov organizácie)
maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom je 6 000 eur
žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online
odoslaný do 15. marca 2018. Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované!
Povinné prílohy v elektronickej podobe:
stanovy alebo štatút organizácie (sken)
rozhodnutie o štatutárovi organizácie (sken)
potvrdenie o pridelení IČO (sken)
potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluva o založení bank.účtu (sken)
výročná správa alebo správa o činnosti organizácie za posledný kalendárny alebo
školský rok
finančná správa (len príjmy a výdaje) organizácie za posledný kalendárny alebo školský
rok (elektronicky alebo sken)
logo organizácie, fotografie z činnosti organizácie, prípadne krátke upravené mp3
video o činnosti organizácie (elektronicky)
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Obsahové kritériá
Organizácia:
• Organizácia je schopná projekt zrealizovať, má odborné a organizačné schopnosti,
•
•
•
•

skúsenosti, kapacitu, potrebné zdroje pre spolufinancovanie.
Organizácia je schopná prezentovať verejnosti výsledky projektu, jeho prínos pre
cieľové skupiny a podporu z verejnej zbierky Hodina deťom.
Organizácia dokáže naplánovať finančné prostriedky efektívne a podľa pravidiel
definovaných vo formulári projektu.
Organizácia spolupracuje na realizácii projektu s medzisektorovými partnermi najmä
v komunite.
Organizácia má jasnú predstavu o pokračovaní, udržateľnosti a rozvoji projektových
výstupov po ukončení projektu.

Projekt:
• Projekt reaguje na aktuálne potreby a problémy cieľových skupín a na konkrétne
•
•
•

•
•
•
•
•
•

miestne podmienky, zohľadňuje princípy komunít priateľských deťom a mladým ľuďom
Je v súlade s vyššie popísanými cieľmi programu, rieši problémy detí a prináša zmenu
do ich života.
Ciele projektu sú jasne stanovené a sú v súlade so zvolenou programovou oblasťou
a problémom, ktorý chcú riešiť
Cieľové skupiny sú aktívne zapojené do všetkých procesov (plánovanie, realizácia,
hodnotenie), ak to charakter projektu umožňuje (nie sú len objektom práce
realizátorov projektu). Deti a mladí ľudia sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi
dospelých.
Projekt je zameraný na pravidelnú systematickú prácu s cieľovými skupinami počas
celého trvania projektu.
Projekt obsahuje plán navzájom súvisiacich pravidelných aj jednorazových aktivít,
jasne spracovaný obsah aktivít, priebeh ich realizácie, ako aj metódy práce s cieľovými
skupinami.
Časový harmonogram aktivít aj ciele projektu sú reálne a v čase dosiahnuteľné.
Aktivity sú naplánované tak, aby viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov projektu.
Sú jasne formulované kvalitatívne výsledky (prínos pre cieľové skupiny prípadne pre
širšiu komunitu).
Kvantitatívne výstupy sú reálne, stanovené v závislosti od špecifík cieľových skupín
a charakteru projektu.
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Podávanie žiadostí / projektov
Postup pri podávaní žiadosti o príspevok z grantového programu
Hodina deťom
1.

2.

3.

4.

Choďte na www.nds.sk a pozrite si Grantové podmienky GP Hodina deťom,
19.ročník. Ak ste zaregistrovaní, prihláste sa a vojdite do NOVEJ online aplikácie.
Do aplikácie vstupujte cez prehliadače Google Chrome alebo Mozilla Firefox,
v iných prehliadačoch by aplikácia nemusela pracovať správne.
Ak ste sa ešte do NOVEJ online aplikácie neregistrovali - zaregistrujte seba
a následne svoju organizáciu - postupujte podľa inštrukcií. Každá organizácia
môže byť v aplikácii zaregistrovaná len raz. Do údajov o organizácii sa viete vrátiť
a texty aj prílohy doplniť alebo upraviť, preto pri prvej registrácii nemusíte doplniť
všetko vo finálnej forme, ale musia byť vyplnené všetky položky a priložené všetky
prílohy.
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. Vytvorené projekty nájdete vždy po prihlásení sa do online aplikácie na
úvodnej strane.
Prijímanie žiadostí skončí dňa 15.3.2018 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.
Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované!

Konzultácie
Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať s programovým manažérom NDS
počas celého času určeného na tvorbu a odosielanie projektov na e-mailovej adrese
karin@nds.sk alebo telefonicky na čísle +421 901 708 229, 02/52636471.
_______________________________________________________________________________________
POZOR !!! 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.
_______________________________________________________________________________________
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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
Regionálnych hodnotiacich skupín, ktoré tvoria odborní pracovníci Nadácie pre
deti Slovenska a regionálni externí odborníci z oblasti, ktorej sa žiadosti týkajú.
Stanovisko Regionálnych hodnotiacich skupín 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.
_______________________________________________________________________________________

Informovanie o výsledkoch
Výsledky grantového programu budú zverejnené v polovici júna 2018.
Výsledky budú komunikované verejne prostredníctvom www.nds.sk, zároveň všetci
žiadatelia o finančný príspevok budú o rozhodnutí Správnej rady NDS informovaní
prostredníctvom mailovej adresy predkladateľa projektu uvedenej v projekte.
_______________________________________________________________________________________

Zmluvný proces a realizácia projektu
Zmluvný proces
V mesiacoch jún – júl 2018 bude s podporenými organizáciami uzatvorená zmluva
o poskytnutí finančného príspevku a odosielaná 1.splátka (80% zo získaného príspevku
z grantového programu Hodina deťom).

Priebežné správy z realizácie projektu
Priebežne, počas celého trvania projektu je potrebné informovať NDS o všetkých
zrealizovaných aktivitách projektu. Priebežné správy majú formu krátkych správ
doplnených fotografiami z aktivít. Tento priebežný report v online aplikácii je potom aj
súčasťou záverečnej správy z realizácie projektu.
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Záverečné správy z realizácie projektu
Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať v online aplikácii
záverečnú programovú správu a záverečnú finančnú správu o realizovanom projekte
a vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok predložením kópií všetkých riadne
zaúčtovaných účtovných dokladov, ktoré dokumentujú čerpanie celého získaného
príspevku aj povinného vlastného vkladu organizácie. Po schválení záverečných správ
programovým a finančným manažérom nadácie bude vyplatený zvyšok príspevku –
2.splátka.
_______________________________________________________________________________________

Grantový proces
6.február 2018 – 15.marec 2018:
marec 2018 – jún 2018:
jún 2018:
jún 2018:
júl 2018 – marec 2019:
júl 2018 – marec 2019:
do 15 dní od ukončenia projektu:

príprava a odosielanie projektov / žiadostí o príspevok
hodnotiaci proces + rozhodnutie SR NDS
vyhlásenie výsledkov GP Hodina deťom 19.ročník
zapracovanie zmien do projektov, zmluvný proces
realizácia schválených projektov / priebežné správy
monitoring podporených projektov
vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

_______________________________________________________________________________________

Kontakty
Adresa:
Kontakt:
E-mail:
Programový manažér:

Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
02 / 52 63 64 71, +421 901 708 229,
karin@nds.sk
Karin Vaňatková
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