GRANTOVÝ PROGRAM ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE 2018
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.
Grantový program Športujem rád a bezpečne vznikol v roku 2015 a je zameraný na podporu projektov (žiadostí),
ktoré majú súvis s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku.

Ciele
Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a
osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách,
školách, komunitách.
1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie
pre radosť z pohybu
2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre
pravidelné športovanie

Cieľové skupiny



deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Nastavenie GP








ročne 1 kolo grantového programu (GP)
maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 2 500 €
výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je
podmienkou schválenia
dĺžka projektu 6-8 mesiacov
v jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt

ako súčasť podporeného projektu doporučujeme účasť na workshope NDS o vytváraní
bezpečného prostredia pre športovanie detí a prípravu projektovej žiadosti v online aplikácii:

-

1 dňový workshop dňa 19. 9. 2018 v penzione Almada vo Zvolene, link na prihlasovanie na
workshop:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpl82sp-Vj2Ar9P4vwcT-dP8M_vLKxIXDSbV43_EExj3qRsw/viewform

-

1 dňový workshop dňa 25. 9. 2018 v hoteli Lineas v Prešove, link na prihlasovanie na
workshop:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaRaGW8l3oU4pRtmQ-ppAVY4GweyQkgnPwLhRluFbr4gcp_A/viewform





súčasťou grantového programu je aj 2 dňový workshop v jarných mesiacoch 2018 pre podporených
žiadateľov, 1 - 2 zástupcovia z každej podporenej organizácie a iní, témy vzdelávania: vývojové potreby
detí a bezpečnosť, vytváranie bezpečného psychického a fyzického prostredia pri športových aktivitách,
zásady prvej pomoci a komunikácia s deťmi pri úrazoch, právne minimum pre organizácie, výmena
skúseností, zdieľanie príkladov z praxe)
odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie je zvýhodnené v rámci
prideľovania bodového hodnotenia v rozsahu 1 – 5 bodov

Oprávnení žiadatelia







mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí
komunitné centrá
materské centrá
športové kluby
školy
samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Oprávnené a neoprávnené aktivity
Oprávnené aktivity:







aktivity, ktoré umožňujú spoluprácu detí a komunity pri plánovaní a vytváraní bezpečného prostredia pre
športovanie
aktivity, ktoré podporujú vnútornú motiváciu detí hýbať sa, športovať
aktivity pri ktorých deti a mladí ľudia spoznávajú seba, svoje prednosti a limity, vnímajú a učia sa
rešpektovať iných
aktivity, ktoré pri pravidelnom aktívnom pohybe prepájajú celú komunitu
POVINNÁ minimálne jedna aktivita priamo zameraná na prevenciu a osvetu bezpečnosti detí a mladých
ľudí pri pohybových aktivitách (odporúčanie prizvať do projektu regionálneho partnera, ktorý sa touto
tematikou zaoberá)
publicita – minimálne 1 článok o projekte a jeho podpore v regionálnom printovom alebo elektronickom
médiu

Neoprávnené aktivity:




letné tábory a pobyty
sústredenia realizované mimo komunitu
turnaje a súťaže

Formálne kritériá






Projekty / žiadosti sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online aplikácie
http://nds.nds.sk/nds/
Formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky
Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť odoslaný do 8. októbra 2018. ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM
SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ!
Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok v online aplikácii.
o sken štatútu/stanov žiadateľa
o sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a SWIFT)
o 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie

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

6. 9. 2018

VÝZVA GP

19. 9. 2018

1-dňový workshop pre záujemcov o grant vo Zvolene

25. 9. 2018

1-dňový workshop pre záujemcov o grant v Prešove

6. 9. - 8. 10. 2018

prijímanie žiadostí, konzultácie

október

hodnotenie projektov

6. november 2018

VYHLÁSENIE výsledkov grantového programu

7.11. – 30.11.2018

zapracovanie požadovaných zmien do podporených
projektov zmluvný proces NDS – podporené organizácie, prvé splátky

12/2018 – 08/ 2019

realizácia / monitoring / priebežné správy z podpor. projektov

04/2019

vzdelávanie NDS (1 x 2 dňový workshop)

do 30.9.2019

vyúčtovanie, záverečné správy od podpor.organizácií

Konzultácie
Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať s projektovou manažérkou
Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese lucias@nds.sk prípadne telefonicky na čísle 0911 702 660. 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
Adresa:

Nadácia pre deti Slovenska
Grantový program Športujem rád a bezpečne
Heydukova 3, 811 08 Bratislava

Tel.:
02 – 52 63 64 71
Web:
www.codetipotrebuju.sk , www.nds.sk
Projektová manažérka: Ing. Lucia Skokanová, lucias@nds.sk , 0911 702 660

