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Grantový program OPORA 2019 

 
 
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí 

v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych 

prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už 

deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.  

 

V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych 

potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať 

k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2018 poskytla Nadácia SPP v tomto 

programe granty 695 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 820 998 €. 

 

Našim zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili 

ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné 

plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich 

k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote. 
 
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín 
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. 

 

V programe OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, 

organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli 

plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. 

 

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo 

znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených 

starších ľudí, ľudí bez domova atď. 
 
Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov 

v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so 

špeciálnymi potrebami. 
 
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 50 000 €. Maximálna výška podpory na jeden 
projekt je 1 500 €.  
Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.  

 

O podporu sa môžu uchádzať: 

 
• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-

prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné 

fondy 

• štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, 

(napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie) 

• špeciálne školy 

• iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci 

 

Cieľové skupiny: 
 

• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia 

• deti a mládež s postihnutím 

• seniori 



2 

 

• ženy a deti v Krízových centrách 

• iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a 

pod.) 

 

O podporu sa nemôžu uchádzať: 
 
Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá, 

Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne 

pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny. 

 

Uzávierka predkladania projektov je: 25. apríla 2019, do 24:00 hod.  
Vyhodnotenie projektov: máj 2019  
Realizácia projektov: jún 2019 – november 2019  

 

Podporíme projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť: 
 

• kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb; 

• zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti; 

• podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi  z bežného 

života; 

• umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote; 

• poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta; 

• realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta; 

• realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho 

zručnosti a schopnosti. 

 
Predkladaný projekt musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.  
Jedna organizácia môže predložiť maximálne 2 projekty.  
 
Individuálny plán rozvoja má spĺňať tieto požiadavky: 
 
Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý 

klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán 

by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené. 

 

Kvalitný IPRO je taký, ktorý: 
 

• má v centre samotného klienta – človeka so špecifickými potrebami; 

• klient je počas plánovania skutočným partnerom; 

• zohľadňuje individuálne schopnosti a zručnosti klienta; 

• do individuálneho plánovania sú zapojení aj ľudia, ktorí tvoria podpornú sieť klienta – rodina, 

priatelia, blízke osoby atď.; 

• podporuje klienta v zručnostiach, ktoré mu pomôžu zapojiť sa do bežného života mimo 

zariadenia sociálnych služieb a vytvoriť a udržať kontakty s ľuďmi z bežného života. 

 

Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, prosíme vás, aby ste: 
 

• Vyplnili on-line formulár na https://nadaciaspp.egrant.sk/ a predstavili individuálny plán rozvoja 

konkrétneho klienta. 

• Priložili prílohy (naskenované, prikladajú sa v on-line formulári)  

https://nadaciaspp.egrant.sk/
https://nadaciaspp.egrant.sk/
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Prílohy: 
 

a) Štatút, stanovy alebo zakladacia listina 
b) Registrácia organizácie – potvrdenie o pridelení IČO  
c) Potvrdenie o vedení účtu organizácie – fotokópia výpisu z účtu  
d) Menovací dekrét štatutárneho zástupcu 

  

Poznámky: 
 
Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na 

https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky t. j. 25. apríla 2019 do 24:00 hod. Prílohy sa 

predkladajú naskenované prostredníctvom formulára. Nič neposielate poštou.  
 
Nekompletne predložené žiadosti nebudú posudzované. 
 

 

Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta 

Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr. 

Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk .  
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