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Orgány Nadácie Orange
V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých orgánoch Nadácie Orange dobrovoľnou a neplatenou
funkciou.

Správna rada Nadácie Orange v roku 2021
Predseda
Ing. Martin Hromkovič
Členovia a členky
Ing. Pavol Lančarič, PhD.
Mary Lisa Durban
Marc Ricau
Federico Colom Artola
Mgr. Ivana Braunsteinerová
Mgr. Vladislav Kupka
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Správkyňa Nadácie Orange
Mgr. Andrea Ungvölgyi
Dozorná rada Nadácie Orange
Mgr. Iveta Jurigová
Ing. Marek Koleják
JUDr. Zuzana Mračnová
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Rok 2021 s dôrazom na zdravú dušu
Nadácia Orange už 22 rokov napĺňa svoje poslanie meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Víziu
Slovenska ako krajiny zodpovedných, vzdelaných a aktívnych ľudí so sebaúctou, ktorí sú všímaví voči
druhým a svojmu okoliu a prispievajú k jeho zlepšeniu, pretavuje do svojho pôsobenia. Aktivizuje
jednotlivcov a komunity k zodpovednosti a pozitívnym zmenám v spoločnosti na podmienky digitálnej
doby. Ctí hodnoty ako dôveryhodnosť, profesionalita, priateľskosť, otvorenosť, systematickosť.
História Nadácie Orange siaha do roku 1999, keď pod značkou Globtel bolo zriadené Konto Globtel, na
ktoré v roku 2002 nadviazal neinvestičný fond Konto Orange zriadený spoločnosťou Orange Slovensko,
a.s. Nadácia Orange od 27. decembra 2007 pokračuje v aktivitách rozvoja filantropie a charity. Je
súčasťou medzinárodnej siete firemných nadácií, ktoré zastrešuje Orange Foundation so sídlom v Paríži.
Orange Foundation od roku 1987 podporuje myšlienky darcovstva a solidarity a na projekty prerozdelila
desiatky miliónov eur.
Dôsledky pretrvávajúcej pandémie a aktuálna spoločensko-ekonomická situácia na Slovensku upevnili
v roku 2021 strategické pôsobenie Nadácie v oblastiach digitálnych zručností, zdravej duše a aktívnej
komunity. Pandémia koronavírusu so sebou nepriniesla len strach o vlastné zdravie a zdravie blízkych,
ale vyzdvihla aj dôležitosť duševnej pohody, na ktorú má nezanedbateľný vplyv. Téma zdravej duše sa
stala témou dlhodobou a pre Nadáciu Orange kľúčovou počas trvania celého roka 2021. V
spolupráci s občianskym združením IPčko Nadácia pripravila online Festival pre dušu a stála pri otvorení
Klubu Machovisko v Bratislave – prvého kontaktného miesta pre mladých ľudí v kríze. Naďalej
podporovala Krízovú linku pomoci, ktorá vznikla v roku 2020 ako dôležitá dostupná odborná
psychologická pomoc. Posilňovala aj dve ďalšie krízové linky - Linku dôvery Nezábudka Ligy za duševné
zdravie a Linku detskej istoty rovnomennej organizácie. Nadácia na jeseň 2021 otvorila nový grantový
program Zdravá duša školy s cieľom posilniť psychickú odolnosť pedagogických a odborných
zamestnancov škôl. Za výnimočný prístup v oblasti prevencie a podpory duševného zdravia získala
v septembri tohto roku spoločnosť Orange Slovensko, a.s., aj vďaka aktivitám Nadácie Orange prestížne
ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.
Prostriedky Nadácie sa v roku 2021 využívali na podporu a posilňovanie verejnoprospešných účelov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj a podpora vedy,
rozvoj a podpora telovýchovy,
pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
zdravia,
ochrana a podpora sociálnej pomoci.

Ku všetkým svojim aktivitám Nadácia pristupuje zodpovedne, eticky a transparentne s dôrazom na
efektívne prerozdeľovanie všetkých poukázaných prostriedkov z asignácie podielu zaplatenej dane na
podporu verejnoprospešných projektov. Komplexné hodnotenie naplnenia pravidiel a kritérií jednotlivých
projektov v rámci grantových programov je v rukách nezávislých hodnotiacich komisií zložených z
odborníkov z daných oblastí. Ich návrhy sú následne postúpené správnej rade, ktorá ich finálne schvaľuje.
Od roku 2013 sa Nadácia Orange ako jeden zo zakladajúcich členov aktívne zúčastňuje na činnosti
Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, ktorá dohliada na maximalizáciu efektivity a
transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore
firemného darcovstva na Slovensku. Nadácia prijala a v praxi napĺňa etický kódex Asociácie, ktorý
predstavuje verejný záväzok signatárov k napĺňaniu očakávaní a nárokov verejnosti na transparentnosť
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procesu prerozdeľovania podielu asignovanej dane. Od roku 2019 je Nadácia Orange držiteľkou
certifikátu transparentnosti, ktorý udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci
so spoločnosťou KPMG s cieľom posilniť transparentnosť prostredia a zaviazať firemné nadácie
a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec
platnej legislatívy.
Okrem toho Nadácia pri všetkých svojich aktivitách dodržiava etické princípy a riadi sa zásadami
ukotvenými v etickom kódexe skupiny Orange.
Zároveň v rámci tejto skupiny prevzala Nadácia proces transparentného hodnotenia partnerov, tzv. Due
dilligence process.
Strategický partner
Centrum pre filantropiu, n. o., od roku 1999 pomáha Nadácii Orange pri napĺňaní jej poslania a stratégie.
Poslaním Centra pre filantropiu je prispievať k rozvoju darcovstva a podporovať občiansku spoločnosť na
Slovensku. Dlhoročná spolupráca Nadácie Orange a Centra pre filantropiu sa pretavuje do prípravy
filantropických programov, analýz potrieb, administratívneho zabezpečenia, manažovania a
vyhodnocovania grantových programov. Niektoré jej aktivity organizuje, zúčastňuje sa ich v pozícii
mediátora či facilitátora, podieľa sa na monitoringoch a hodnotení aktivít Nadácie.
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Napĺňanie poslania Nadácie Orange
V snahe pomáhať cieľovým skupinám Nadácia Orange prerozdeľuje finančné prostriedky v rámci
otvorených grantových programov a dlhodobých strategických partnerstiev s mimovládnymi neziskovými
organizáciami, ktoré svojou činnosťou pomáhajú napĺňať poslanie - meniť svet na lepšie miesto pre
všetkých a dosahovať strategické ciele Nadácie.
V centre záujmu Nadácie Orange sú cieľové skupiny:
▪
▪
▪

▪
▪

Deti a mladí ľudia - v materských, základných a stredných školách - ako samostatní, tvoriví,
otvorení a zodpovední ľudia, aktívne rozvíjajúci svoju individualitu a potenciál.
Široká verejnosť – ľudia v rôznej etape života prežívajúci akútnu psychickú krízu či ťažkú životnú
situáciu.
Aktívni jednotlivci a komunity - mladí ľudia, zákazníci Orangeu Slovensko, mimovládne
neziskové organizácie, neformálne skupiny občanov, široká verejnosť - ako skupiny angažovaných
ľudí prispievajúce k zlepšeniu vzájomných vzťahov a života a meniace Slovensko na lepšie miesto
pre všetkých.
Ľudia v neľahkých životných situáciách ako prijímatelia akútnej pomoci.
Mimovládne neziskové organizácie ako laureáti prestížneho ocenenia Cena Nadácie Orange.

Prostredníctvom nadväzovania dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami
a poskytovania finančnej podpory projektov v rámci vlastných grantových programov vstupuje Nadácia
Orange do rozvoja a posilňovania troch strategických oblastí:
•
•
•

digitálne zručnosti,
zdravá duša,
aktívna komunita.

Nadácia Orange citlivo vníma negatívne dôsledky krízového obdobia a zároveň dlhodobé a stále aktuálne
témy ako transparentnosť a dodržiavanie zákonov a etických noriem, obhajobu základných princípov
demokracie, preto je prirodzenou súčasťou priorít aj oblasť výnimočné situácie ako reakcia na aktuálne
dianie v spoločnosti.
Rozvojom digitálnych zručností má Nadácia Orange zámer pozitívne vplývať na život generácií
dospievajúcich v technologickom svete; podporovať osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti
a zodpovedného správania sa v online priestore; posilňovať tieto zručnosti s dôrazom na prevenciu voči
rizikám a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša; posilňovať digitálne zručnosti
pedagógov a znižovať digitálnu priepasť zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k digitálnym
médiám. V rámci témy zdravej duše má neutíchajúci záujem prispievať k systémovej osvete, podporovať
prevenciu a efektívne riešenia dištančného aj kontaktného psychologického poradenstva, ako aj
psychickú odolnosť učiteľov a učiteliek na školách. Strategickou podporou témy aktívnej
komunity systematicky motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu a angažovanosti, zvyšovaniu záujmu o veci
verejné, k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia, okolia a komunity, v ktorej žijú, a to
s dôrazom na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Zároveň Nadácia Orange dôsledne
sledovala významné spoločenské témy aj situáciu dopadov pandémie na obyvateľov a v rámci
výnimočných situácií zvažovala možnosti pomoci cieľovým skupinám.
V priebehu roka 2020 Nadácia Orange vyhlásila 4 otvorené grantové programy so 4 uzávierkami
prijímania projektov a žiadostí a realizovala 3 programy smerujúce k podpore cieľových skupín
v centre záujmu Nadácie. V dôsledku meniacich sa pandemických opatrení v roku 2021 neprišlo
k znovuotvoreniu jedného dlhodobého komunitného grantového programu ani k prípravám a organizácii
podujatia Cena Nadácie Orange. O finančnú podporu nápadov a aktivít sa uchádzalo 677
predkladateľov so záujmom prispievať k riešeniam problémov a prinášať pozitívne zmeny. Z
realizovaných programov, aktivít a poskytnutých finančných prostriedkov malo úžitok 318 818
jednotlivcov.
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Nadácia v roku 2021 uzavrela verejnú zbierku realizovanú zasielaním darcovských správ
prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len SMS) registrovanú pod názvom Pomáhajme svet
2020. Zároveň v septembri 2021 bola vyhlásená verejná zbierka Pomáhajme svet 2021.
V rámci grantových programov a strategických partnerstiev Nadácia spolupracovala s 90 mimovládnymi
neziskovými organizáciami, 86 materskými, základnými a strednými školami, 2 mestskými
samosprávami a 1 neformálnou skupinou. Možnosť angažovať sa v prospech svojej komunity dostalo
28 zamestnancov a zamestnankýň spoločností Orange Slovensko, a.s., Orange Business Services
Slovakia, s. r. o., a Orange CorpSec, s. r. o., v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, školami,
samosprávou a neformálnymi skupinami.
Na procese transparentného a zodpovedného prerozdeľovania financií na verejnoprospešné účely v roku
2021 spolupracovala Nadácia so 40 hodnotiteľmi a hodnotiteľkami, na ktorých sa obracala ako na
expertov a expertky z oblasti vzdelávania, digitálnych zručností, duševného zdravia, sociálnej inklúzie,
komunitného rozvoja, a ktorí boli jej oporou a pomocou pri výbere zmysluplných a prínosných projektov.
Dlhodobé a systémové procesy a zmeny podporuje Nadácia prostredníctvom strategických partnerstiev
s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Spolupráca postavená na profesionalite a skúsenostiach
partnerských organizácií sa premieta do inšpiratívnych a jedinečných projektov skvalitňujúcich
vzdelávanie na Slovensku, zvyšujúcich digitálnu gramotnosť obyvateľov, podporujúcich starostlivosť
o duševné zdravie, otvorené a aktívne komunity a empatiu voči zraniteľným.
V roku 2021 Nadácia Orange podala pomocnú ruku 193 projektom a žiadostiam po celom Slovensku
v celkovej sume 838 448,00 EUR.
Zoznam krajov, kde sa realizovali podporené projekty:
KRAJE
Banskobystrický
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Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský

42
13
9
19
13
13

Žilinský
viac krajov Slovenska
SPOLU

24
32
193

Spoluprácou s dôveryhodnými partnermi, podporou vybraných projektov a žiadostí Nadácia nachádza
vzácnych a motivovaných ľudí, ktorí venujú nenahraditeľnú pozornosť zmysluplnej práci. Ďakujeme
priaznivcom, priateľom a partnerom, ktorí nás inšpirovali, vkladali svoj čas a nadšenie do realizácie
nápadov, podelili sa o svoje videnie, vedomosti, skúsenosti aj expertízu. Ďakujeme im za ich neúnavné
každodenné snaženie a nasadenie, vďaka ktorému sme mohli aj v roku 2021 spoločne napĺňať víziu
lepšieho Slovenska pre všetkých.
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Prehľad činnosti Nadácie Orange v roku 2021
V roku 2021 prerozdelila Nadácia Orange na verejnoprospešné účely medzi 193 podporených projektov
finančné prostriedky vo výške 838 448,00 EUR*. Z toho prijatá asignácia z podielu zaplatenej dane tvorí
spolu 560 995,00 EUR* a finančné prostriedky mimo prostriedkov z podielu zaplatenej dane tvoria sumu
vo výške 277 453,00 EUR.
V roku 2019 prijala Nadácia Orange príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 662 983,54 EUR. Podiel
zaplatenej dane z príjmov poukázaný Nadácii Orange v roku 2019 bolo možné v súvislosti s pandémiou
použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2021. V období rokov 2019 –
2021 Nadácia prerozdelila sumu 662 033,54 EUR. Suma 150,00 EUR v roku 2020 a suma 800,00 EUR
v roku 2021 bola vrátená miestne príslušnému správcovi dane.
V roku 2020 prijala Nadácia Orange príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 434 682,27 EUR. Podiel
zaplatenej dane z príjmov poukázaný Nadácii Orange v roku 2020 je možné v súvislosti s pandémiou
použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2022. V roku 2020 z nej nebola
prerozdelená žiadna suma, v roku 2021 bola prerozdelená suma 417 546,16 EUR. Na účte výnosov
budúcich období ostáva neprerozdelená čiastka 17 136,13 EUR k použitiu do konca roka 2022.
V roku 2021 prijala Nadácia Orange príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 382 653,79 EUR. Podiel
zaplatenej dane z príjmov poukázaný Nadácii Orange v roku 2021 je možné použiť na účely podľa § 50
ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2022. V roku 2021 z nej bola prerozdelená suma 122 500,00
EUR. Na účte výnosov budúcich období ostáva neprerozdelená čiastka 260 153,79 EUR k použitiu do
konca roka 2022.
Nadácia Orange v roku 2021 prerozdelila aj finančné prostriedky mimo prostriedkov z podielu zaplatenej
dane v celkovej výške 277 453,00 EUR. Z toho 270 500,00 EUR predstavoval finančný dar od spoločnosti
Orange Slovensko, a.s., a 6 953,00 EUR výnos z verejnej zbierky Pomáhajme svet 2020.
Zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Orange Slovensko, a.s., sa na fungovaní Nadácie podieľali aj
venovaním svojho času a poskytovaním expertných účtovných, právnych a administratívnych služieb, čím
v roku 2021 podporili Nadáciu v celkovej nepeňažnej hodnote vo výške 64 270,60 EUR.
Náklady spojené s administráciou činnosti Nadácie, propagáciou a medializáciou aktivít, ekonomické,
právne a ďalšie služby vo výške 180 676,27 EUR boli hradené z daru spoločnosti Orange Slovensko,
a.s., ktorý v roku 2021 predstavoval sumu vo výške 440 453,98 EUR.
Podmienky uchádzania sa o podporu, kritériá a proces výberu podporených subjektov, výsledky použitia
prostriedkov Nadácie Orange sú transparentné a verejne dostupné. Každý vyhlásený grantový program
má špecifikovanú výzvu, hodnotiacu komisiu zloženú z odborníkov v danej oblasti, ktorej návrhy na
udelenie podpory schvaľuje Správna rada Nadácie Orange. Zoznam prijímateľov grantovej podpory je
zverejnený na webovej stránke Nadácie Orange a účel použitia podielu zaplatenej dane za príslušný rok
zverejňuje Nadácia v Obchodnom vestníku SR.
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Prehľadná tabuľka celkovej prerozdelenej sumy v roku 2021 podľa jednotlivých strategických oblastí a
formy podpory:
Počet
Celková
podporených
Percentuálne
prerozdelená
projektov vyjadrenie
suma
grantové
programy

Počet podporených
Počet podporených
projektov nominácií strategické
Cena Nadácie
partnerstvá
Orange
a výnimočné situácie

Digitálne
zručnosti

317 967,00 €

38 %

96

13

0

Aktívna
komunita

307 028,00 €

37 %

28

12

0

Zdravá
duša

136 500,00 €

16 %

24

6

0

Výnimočné
situácie

76 953,00 €

9%

0

14

0

838 448,00 €*

100 %

148

45

0

SPOLU

Prehľadná tabuľka podľa zdroja prerozdelených financií v roku 2021:
I. Prehľad použitia finančných prostriedkov Nadácie Orange z podielu zaplatenej dane v roku 2021
Digitálne zručnosti
Digitálny svet pre každého

96 500,00 €

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022

80 000,00 €
126 467,00 €**

Strategickí partneri 2021

15 000,00 €

LAB - powered by Nadácia Orange
Aktívna komunita
Zamestnanecký grantový program

20 000,00 €

Strategickí partneri (Bystriny, Truc Sphérique, Nadácia Cvernovka,
Voices, TedXyouth)

62 028,00 €***

Zdravá duša
Zdravá duša školy 2021/2022

40 000,00 €

Strategickí partneri 2021 (IPčko, LDZ, LDI, DofE)

91 000,00 €****

Výnimočné situácie
Strategickí partneri 2021 (Návrat, Jeden rodič, Nadácia Pontis,
OSF)
SPOLU

30 000,00 €*****

560 995,00 €
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II. Prehľad použitia finančných prostriedkov Nadácie Orange nad rámec prostriedkov z podielu
zaplatenej dane v roku 2021
Aktívna komunita
200 000,00 €

Aktívna komunita s Nadáciou Orange
Strategickí partneri 2021 (SGN a Bystriny)

25 000,00 €***

Zdravá duša
Strategickí partneri 2021 (LDZ, IPčko)

5 500,00 €****

Výnimočné situácie
Vianočný fond pomoci
Verejná mobilná zbierka Pomáhajme svet 2020

SPOLU
SPOLU – celkové prerozdelené finančné prostriedky v roku 2021

40 000,00 €
6 953,00 €******
277 453,00 €
838 448,00 €

* V roku 2019 prijala Nadácia Orange 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 662 983,54 EUR.
Z tejto sumy bolo ešte v roku 2019 prerozdelených v rámci programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020
50 000,00 EUR. V roku 2021 organizácia Technology Academy podporená v tomto programe z dôvodu
nerealizovania projektu vrátila sumu 2 500,00 EUR Nadácii, Nadácia ju opätovne prerozdelila v roku 2021
organizácii Jeden rodič v rámci strategických partnerstiev v oblasti výnimočných situácií. Z asignácie
prijatej v 2019 bolo ešte v roku 2020 v rámci Fondu pomoci 2020 rozdelených 191 000,00 EUR. V roku
2021 Nadácia zistila, že organizácia Solidarita Rómov Gemera podporená v tomto programe
nerealizovala projekt, a preto sumu 800,00 EUR v roku 2021 vrátila miestne príslušnému správcovi dane
z vlastných prostriedkov. Z týchto dvoch dôvodov je uvedená výška poskytnutých finančných prostriedkov
z asignácie v roku 2021 vyššia o 3 300,00 EUR.
** Finančné prostriedky čerpané na podporu projektov v rámci strategických partnerstiev v oblasti
duševného zdravia boli čerpané z dvoch zdrojov. Suma 18 000,00 EUR bola čerpaná z asignácie podielu
zaplatenej dane prijatej v roku 2019, suma 108 467,00 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej
dane prijatej v roku 2020.
*** Finančné prostriedky čerpané na podporu projektov v rámci strategických partnerstiev v oblasti aktívna
komunita boli čerpané z troch zdrojov. Suma 448,86 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej
dane prijatej v roku 2019, suma 61 579,14 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej dane prijatej
v roku 2020 a suma 25 000,00 EUR bola čerpaná z daru od spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
**** Finančné prostriedky čerpané na podporu projektov v rámci strategických partnerstiev v oblasti zdravá
duša boli čerpané z dvoch zdrojov. Suma 91 000,00 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej
dane prijatej v roku 2020 a suma 5 500,00 EUR bola čerpaná z daru od spoločnosti Orange Slovensko,
a.s.
***** Finančné prostriedky čerpané na podporu projektov v rámci strategických partnerstiev v oblasti
výnimočných situácií boli čerpané z troch zdrojov. Suma 2 500,00 EUR pre organizáciu Jeden rodič bola
čerpaná z asignácie z podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2019, ide o sumu, ktorú organizácia
Technology Academy podporená v programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 vrátila na účet Nadácie
Orange v decembri 2021 z dôvodu nerealizovania projektu. Táto čiastka bola v decembri 2021 opätovne
prerozdelená a pridelená organizácii Jeden rodič. Preto je suma čerpaná z asignácie dane o 2 500,00
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EUR vyššia. Suma 25 000,00 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2020
a suma 2 500,00 EUR bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2021.
****** Finančné prostriedky získané v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet 2020 prostredníctvom SMS
správ predstavovali čiastku 6 953,00 EUR. Túto sumu následne Nadácia Orange poskytla na naplnenie
účelu verejnej zbierky – humanitná pomoc v podobe psychologickej podpory ľudí v kríze a humanitná
pomoc v podobe sociálnej pomoci ľuďom v náročných životných situáciách.
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Digitálne zručnosti
Prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme, komunikujeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi médiami
vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Ich využívanie, neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na
psychický vývin a správanie detí, mladých ľudí, ale aj zraniteľných skupín ohrozených sociálnym
vylúčením a chudobou so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.
Digitálny svet pre každého - grantový program
•
•
•
•

1. pilotný ročník
Počet predložených projektov: 103
Počet podporených projektov: 36
Celková prerozdelená suma: 96 500 EUR

Odborné štúdie a prieskumy potvrdzujú, že v Európe aj na Slovensku sa úroveň digitálnej gramotnosti
zlepšuje, zvyšuje sa aj počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií
a rastie aj podiel používateľov internetu a intenzita jeho používania. Napriek týmto pozitívnym trendom
však stále existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť. V nej sa ocitajú ľudia
v seniorskom veku, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladí a ľudia zo sociálne a ekonomicky
znevýhodneného prostredia.
Obdobie pandémie výrazne prehĺbilo tieto priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup
k digitálnym technológiám a tými, ktoré k nim majú len obmedzený či dokonca žiadny prístup. Cítime
zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti, aby mal každý bez ohľadu na vek, vzdelanie,
povahu svojho zamestnania či sociálno-ekonomické zázemie možnosť rozvoja svojich digitálnych
zručností. Aj preto vznikol pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého s cieľom rozvíjať
digitálne zručnosti zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej
dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovensku.
V programe boli podporené projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:
•
•

rozvoj digitálnych zručností zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám,
budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými
skupinami s cieľom digitálnej inklúzie.

Zo 103 predložených projektov mimovládnych neziskových organizácií sa komisia zložená z odborníkov
a odborníčok venujúcich sa digitálnej gramotnosti alebo poznajúcich potreby zraniteľných cieľových
skupín rozhodla odporučiť k podpore 36 projektov s celkovou sumou 96 500 EUR. Jedna organizácia
z dôvodu zníženia prideleného grantu oproti požadovanej sume sa rozhodla finančný príspevok vo výške
3 500 EUR neprijať. Podporené projekty pokrývajú rozmanitú skupinu ľudí, ide najmä o ľudí so
zdravotným alebo mentálnym postihnutím, marginalizované rómske komunity, seniorov, ľudí zo
znevýhodneného prostredia, ale aj o ľudí bez domova, nezamestnaných či LGBTI komunitu.
Do príprav a realizácie rozvojových a vzdelávacích programov sa zapojilo 388 lektorov, organizátorov,
pracovníkov so zraniteľnými skupinami a dobrovoľníkov a programy absolvovalo 4 682 klientov a klientok
s rôznym druhom znevýhodnenia.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•

PaedDr. Nika Kvaššayová - doktorandka Katedry informatiky UKF v Nitre, učiteľka informatiky na
Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre,
Mgr. Klára Orgovánová - riaditeľka Rómskeho inštitútu, n. o.,
Mgr. Martina Petijová - projektová manažérka pre SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych
zmien,
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•
•

•

Mgr. Natália Šimeková, PhD. - konzultantka v oblasti projektového manažmentu, Centrum pre
filantropiu, n. o.,
Ing. Anna Vallušová, PhD. - odborná asistentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici a zodpovedná riešiteľka výskumného projektu Digitálna nerovnosť a digitálna
exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku,
Mgr. Ľubica Vyberalová - podpredsedníčka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v SR.

Hodnotiacu komisiu najviac zaujal projekt občianskeho združenia Univerzitka s názvom Univerzitka,
ktorého cieľom je vytvoriť špecializovaný vzdelávací program rozvoja digitálnych zručností pre žiakov s
autizmom so silne filantropickou motiváciou. Ide o komplexný projekt s ambíciou šírenia dobrej praxe iným
organizáciám, prepájania pedagógov, študentov, dobrovoľníkov a ľudí z firiem. Združeniu sa podarilo
zmapovať potreby žiakov s autizmom, rozvíjať ich nadanie a predovšetkým digitálne zručnosti. V prvej
fáze projektu pedagogickí a odborní zamestnanci a dobrovoľníci - mentori firiem a SŠ a VŠ absolvovali
workshopy a webináre, na ktorých získavali kompetencie pracovať so žiakmi s autizmom v online priestore
alebo pri priamej práci v školách. Školenie pre dobrovoľníkov bolo zamerané najmä na získavanie
sociálno-komunikačných zručností, ktoré sú nosné pri práci so žiakmi s autizmom. Vyškolení dobrovoľníci
v prítomnosti lektora rozvíjali u žiakov s autizmom digitálne zručnosti a zručnosti v IT technológiách,
matematike, informatike, medicíne, strojárstve, vedných disciplínach a pod. Dobrovoľníci pomohli žiakom
pri vyhľadávaní informácií na internete, učili sa používanie výrazov, možnosti vyhľadávania, webových
služieb, programovací jazyk, orientovali sa na témy riziká a nástrahy technológií pri ochrane pred útokmi,
kyberšikanou. Rozvíjanie digitálnych zručností žiakov s autizmom prebiehalo individuálne - s každým
žiakom samostatne. Združenie sa snaží o získanie akreditácie programu od Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Občianske združenie QUO VADIS zastrešuje rovesnícke vzdelávanie v mimoškolskom vzdelávacom
programe pre deti z marginalizovaných rómskych komunít v okolí Zvolena na Základnej škole
Jilemnického s cieľom podporiť dostupnosť digitálnych technológií. Pravidelnými stretnutiami s deťmi z I.
stupňa pochádzajúcimi z vylúčených komunít podporuje rozvoj ich digitálnych zručností potrebných na
ďalšie vzdelávanie, dosiahnutie úspechu a zlepšenie študijných výsledkov. Vyškolený rovesnícky tím II.
stupňa na základe získaných kompetencií a pod vedením lektora dostal priestor pilotne realizovať
rovesnícke vzdelávanie počas Letnej školy pre deti z vylúčenej komunity ako aktivitu rozvoja digitálnych
zručností. Pravidelné stretnutia umožnili deťom prístup k digitálnym technológiám a zvýšili ich digitálnu
gramotnosť. Tá prispela k vytvoreniu projektových výstupov – k spoločne vytvorenej digitálnej prezentácii
„Rómovia v našom regióne“ a prezentačného videa o priebehu projektu. Tvorbou tematických digitálnych
prezentácií a prepájaním s formálnym učivom v školskom prostredí sa zlepšujú študijné výsledky detí a
sú motivované do ďalšieho vzdelávania.
Občianske združenie BELASÝ MOTÝĽ zriadilo v zariadení sociálnych služieb v obci Ľubietová
počítačový kútik s notebookmi a tabletmi, ktorý slúži potrebám klientov – seniorov a ľudí so zdravotným
postihnutím. Zúčastnili sa vzdelávacích blokov k základným zručnostiam práce s počítačom, praktické
ukážky počas jedného workshopu pripravili a odprezentovali žiaci – dobrovoľníci zo Základnej školy v obci
Výčapy-Opatovce. Naučené zručnosti umožňujú klientom komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi
prostredníctvom technológií, aby mohli byť s nimi v kontakte aj v časoch, keď osobné stretnutia nie sú
možné.
Zverejnený text grantového programu Digitálny svet pre každého 2021 - príloha č. 2.
Zoznam podporených projektov v programe Digitálny svet pre každého 2021 - príloha č. 3.
e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - grantový program
•
•
•
•

8. ročník
Počet predložených projektov: 229
Počet podporených projektov: 60
Celková prerozdelená suma: 80 000 EUR
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Dôsledky celosvetovej pandémie umocnili nevyhnutnú potrebu efektívneho používania digitálnych médií
vo vzdelávaní a zvyšujúce sa požiadavky na digitálne zručnosti pedagógov, žiakov a študentov v
technologickom svete. S cieľom rozvíjať digitálne zručnosti v školách a prispieť k zefektívneniu ich práce
otvorila Nadácia Orange 8. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť.
Program ponúkol základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť
uchádzať sa o finančnú podporu inovatívnych projektov tematicky zameraných na tri oblasti:
▪
▪
▪

rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi,
rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov,
rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych
rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči
sebe i druhým.

Z 229 predložených projektov od základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií
sa komisia zložená z odborníkov a odborníčok na oblasti grantovej výzvy rozhodla podporiť 60 projektov
v sume 80 000 EUR. Až 43 z nich sa realizovalo na základných školách, 13 na gymnáziách a odborných
stredných školách a na 4 projektoch mimovládnych neziskových organizácií spolupracovali rôznorodé
skupiny pedagógov, žiakov a študentov. Program zaznamenáva stúpajúci záujem špeciálnych škôl, zo 17
predložených projektov špeciálnych škôl bolo podporených 8 základných špeciálnych škôl, ktoré
využívajú inovatívne metódy a prístupy k rozvoju digitálnej gramotnosti žiakov so špeciálnymi potrebami
či žiakov a študentov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia.
Spoločne sa do realizácie vzdelávacích aktivít zapojilo 72 škôl so 453 pedagógmi a 6 310 žiakmi a
študentmi z celého Slovenska.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Ivana Horecká - učiteľka slovenského jazyka a literatúry a filozofie na bilingválnom Gymnáziu
T. Ružičku v Žiline,
Mgr. Jakub Kobela - metodik školských debatných programov v Slovenskej debatnej asociácii,
lektor argumentácie a kritického myslenia,
RNDr. Jana Kontúrová - riaditeľka Základnej školy Bošany, učiteľka matematiky a informatiky,
Mgr. Katarína Daneková - pedagogička a projektová manažérka, Inklucentrum – Centrum
inkluzívneho vzdelávania,
PhDr. Katarína Michalíková - učiteľka dejepisu a anglického jazyka na Gymnáziu Golianova v
Nitre, absolventka Komenského inštitútu,
Mgr. Ľuboš Jaroš - programátor a lektor v organizácii Learn2Code, autor videotutoriálov pre
programy Scratch Junior a Scratch Starter,
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková - detská psychologička, odborná garantka programu
www.detinanete.sk,
PaedDr. Nika Kvaššayová - doktorandka Katedry informatiky UKF v Nitre, učiteľka informatiky na
Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre,
Mgr. Silvester Buček - odborník na hry vo vzdelávaní, zakladateľ občianskeho združenia
Vĺčatá.sk,
RNDr. Soňa Puterková - viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov, učiteľka biológie na
gymnáziu Metodova v Bratislave.

Hodnotiacu komisiu programu zaujal napríklad projekt s názvom Vidím, počujem a cítim. Ide o nápad
pedagógov Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve. Poukazuje na priame súvislosti psychickej
pohody ľudí a základných fyzikálnych veličín prostredia. Žiaci pomocou bádateľskej činnosti zmonitorujú
klímu na škole a porovnajú ju s predpísanými hodnotami. Na základe vedomostí o biológii a fyziológii
človeka zistia, aké by mali byť vhodné podmienky na učenie sa v škole a aké riziká predstavujú prípadné
odchýlky od predpísaných hodnôt. Viac prezradila pedagogička Gabriela Kuklišová. „Chceme, aby naše
deti mali rozšírené kompetencie, videli zmysluplnosť v nových technológiách a vedeli ich používať.
Pomocou takýchto komplexných projektov im približujeme bádateľské možnosti,“ povedala a prezradila aj

14

to, na čo použijú finančný grant. „S Nadáciou Orange máme bohaté skúsenosti a realizovali sme už
niekoľko projektov. Podporu využijeme na nákup nových technológií. Veľmi sa tešíme na 3D okuliare.
Budeme môcť ukázať deťom virtuálnu realitu, napríklad aj to, ako vyzerá ľudské telo zvnútra. Je to
obrovský skok vo vzdelávaní a pre deti určite veľký zážitok.“
V grantovom programe uspeli aj pedagógovia z Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne. Ich projekt
Starší mladším - tvoríme komunitu upozorňuje na problematiku kyberšikany na školách. Žiaci 8-ročného
gymnázia vytvárajú tri edukatívne videá a päť interaktívnych aktivít zameraných na kyberšikanu
a bezpečné správanie sa na internete. Cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti žiakov, a to aktivitami ako:
únikové hry, testy, pexeso, tajnička alebo pojmy z online sveta. Vytvorené materiály budú žiakom
a pedagógom k dispozícii kedykoľvek. Videá sa budú prehrávať vo vytvorenom kútiku v škole na chodbe.
V tomto priestore budú mať študenti prístup aj k interaktívnym hrám. „Vyskytla sa u nás na škole
kyberšikana a veľmi verím v to, že naši žiaci a študenti nadobudnú počas trvania programu na škole
dostatok informácií a zručností, aby sa vedeli pohybovať v online priestore bezpečne,“ povedala učiteľka
Lucia Šurinová.
Najvyššie hodnoteným projektom spomedzi špeciálnych škôl bol projekt Spojenej školy internátnej
v Leviciach, ktorú navštevujú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou. Hlavným zámerom je nájsť
vyhovujúci komunikačný kanál medzi dieťaťom, špeciálnym pedagógom a prostredím. V škole vytvoria
komunikačné prvky, nahrajú hlasy a zvuky pomocou špeciálnych tlačidiel, využité budú možnosti modernej
techniky na nájdenie vhodného komunikačného kanála, rozšírenie pasívnej a aktívnej zásoby. Celý projekt
sa bude niesť v duchu rozprávky Alica v krajine zázrakov, ktorá bude súčasťou všetkých vyučovacích
aktivít. To uľahčí proces práce s novými nástrojmi, podporí motiváciu detí k aktívnej činnosti a k chuti
komunikovať. Žiaci budú mať možnosť uskutočniť komunikačnú spätnú väzbu vo všetkých vyučovacích
predmetoch netradičnou formou, osvojiť si ucelený systém poznatkov a aktívne sa podieľať na
každodennej komunikácii. Pomôžu im v tom tablety, komunikačná aplikácia a komunikátory.
Aj v roku 2021 napĺňala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., program Deti na nete, ktorý dlhodobo rozvíja.
Na realizáciu workshopov finančne prispela aj Nadácia Orange v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a
odbornou garantkou programu Máriou Tóthovou Šimčákovou. Počas roka 2021 sa uskutočňovali offline
workshopy a online webináre pre učiteľov, školských psychológov a riaditeľov škôl z celého Slovenska,
taktiež pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre rodičov, ktorým lektori poskytovali
aj individuálne poradenstvo v rámci témy. Lektori a garantka programu detská psychologička Mária
Tóthová Šimčáková sa zúčastnila viacerých verejných online aj offline diskusií.
Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - príloha č. 4.
Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - príloha č. 5.
Strategickí partneri v oblasti digitálnych zručností
Nadácia Orange dlhodobo a systematicky podporuje školy, ale aj mimovládne organizácie, ktoré svojimi
vzdelávacími aktivitami prispievajú ku kvalite výučby a rozvoju digitálnej gramotnosti. Zámer pozitívne
ovplyvňovať vývoj generácií v technologickom svete, posilňovať digitálne kompetencie a prispievať
k tvorbe vzdelávacieho systému, ktorý pripravuje deti a mladých do života 21. storočia, Nadácia hrdo
napĺňa aj vďaka silným partnerom z tretieho sektora. V roku 2021 11 partnerských
organizácií prostredníctvom 13 projektov rozvíjalo svojimi aktivitami kompetencie a odbornosti
pedagógov a odborných tímov, inovatívne stratégie, posilňovali ich schopnosti využívania digitálnych
technológií vo vzdelávacom procese, prinášali aktuálne témy zodpovedného a bezpečného využívania
online priestoru a metódy, ako ich priblížiť deťom, žiakom, študentom.
Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský rozvojový program Nadácie Pontis pre mladých vo veku od
11 do 15 rokov pochádzajúcich z rôznych sociálnych prostredí s cieľom podporovať ich digitálne zručnosti,
tvorivosť a podnikavosť a pomôcť im tak zvýšiť šance na ďalšie kvalitné štúdium a následné pracovné
uplatnenie sa. Vďaka podpore Nadácie Orange sa otvorilo mimoškolské inovačné centrum Budúcnosť
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INAK vo Zvolene na ZŠ Jilemnického 1. Do 3-ročného programu sa prihlásilo 25 detí, ktoré absolvovali
prvé aktivity po skupinách od septembra 2021. Okrem pracovníka s mládežou sa skupinám venovali aj 4
mentori, vyškolení študenti pedagogiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Poslednou fázou
projektu je vypracovanie manuálov na šírenie centra do ďalších regiónov.
V Bratislave vďaka občianskemu združeniu Rozmanita bola otvorená prvá modelová materská škola
založená na inkluzívnych princípoch so zameraním na rozvoj zručností budúcnosti. Jej vznik reaguje na
obrovskú mieru segregácie v materských školách na Slovensku, ktorá priamo súvisí s priepasťou v
zručnostiach potrebných pre budúcnosť medzi deťmi zo zvýhodnených a znevýhodnených skupín
spoločnosti. Vďaka podpore Nadácie Orange sa podarilo zrekonštruovať a zariadiť starú jedáleň v Novej
Cvernovke a vytvoriť tak podnetné priestory pre 36 detí v komunite, kde chýba viac ako 300 miest v
škôlkach. Vznikol nový vzdelávací program pre materské školy, v ktorom je veľký dôraz na podporu
duševného zdravia, rozvoj digitálnych zručností, kreativity a kritického myslenia. Do pilotného roku
nastúpilo 18 detí, vo veku 2 - 5 rokov, z ktorých je 10 detí zo znevýhodnených skupín (zdravotné
znevýhodnenie, nízkopríjmová rodina alebo etnická/národnostná menšina, dieťa v náhradnej rodine). Už
po dvoch mesiacoch rozvoja detí v rozmanitom kolektíve nastal výrazný posun v zručnostiach v oblasti
duševného zdravia, kreativity a v postojoch k rozmanitosti u všetkých detí. Došlo k znižovaniu priepasti vo
zvládaní aktivít v oblastiach vzdelávacieho programu o 25 % medzi deťmi zo zvýhodnených a
znevýhodnených skupín. Po ukončení pilotného overovania vzdelávacieho programu v školskom roku
2021/2022 sa bude vzdelávací program môcť replikovať a škálovať v iných materských školách, aby všetky
deti mali šancu zažiť kvalitné inkluzívne vzdelávanie, ktoré im pomôže lepšie čeliť výzvam 21. storočia.
Partnerstvo s organizáciou Zmudri rozvíja Nadácia od roku 2019. V rámci prvého projektu Zmudri na
internete II. organizácia nadviazala na predošlú sériu videokurzov o fungovaní v digitálnom priestore.
Vytvorili ďalšie videokurzy o tom, ako overovať pravdivosť digitálneho obsahu, predovšetkým videí a
obrázkov, ako fungujú tzv. deepfake videá a ako pracovať s informáciami v digitálnom priestore na
Wikipedii a Googli. Videokurzy boli k mladým ľuďom distribuované cez sociálne siete, ako aj priamo cez
učiteľov a školy. Učitelia získali k videokurzom aj inovatívny metodický materiál a podklady pre online aj
offline vyučovanie. Nakoľko o tieto témy je u učiteľov veľký záujem, videokurzy ako súčasť väčšieho balíka
tém budú naďalej pravidelne využívané na školách po celom Slovensku. V druhom podporenom projekte
s názvom Zmudri Platforma 2.0 sa tímu organizácie podarilo vytvoriť a nasadiť nové technické riešenie
portálu, ktorý je pedagógmi úspešne využívaný počas prezenčného aj dištančného vyučovania. Fázu
vývoja sprevádzali podrobné testovanie a štruktúrované rozhovory s učiteľmi a odborníkmi, vyladenie
finálnej formy platformy a odstránenie nedostatkov. Spustenie novej verzie sprevádzala komunikačná
kampaň, ktorá prispela k zvýšeniu využívania portálu. Portál dnes využíva viac ako 600 škôl, takmer 8 000
učiteľov a učiteliek a ponúka viac ako 100 videokurzov.
Lab powered by Nadácia Orange
Nadácia Orange v roku 2016 pri príležitosti svojich 17. narodenín otvorila v spolupráci s Alianciou Stará
tržnica a občianskym združením Connect unikátny priestor na stretávanie sa v kaviarni, naberanie
nových digitálnych zručností vo vzdelávaco-komunitnej dielni, prácu freelancerov v coworkingovej časti,
ale aj na usporiadanie workshopov, diskusií, tlačových konferencií. Kvalitné technické vybavenie dielne
umožňuje každoročne organizovať workshopy 3D tlače, laseru, plotrov pre žiakov a študentov, kreatívne
duše aj širokú verejnosť, kurzy šitia v šijacej dielni. Budovanie technických a digitálnych zručností je v
dnešnej dobe jedným z hlavných faktorov úspechu. Lab powered by Nadácia Orange aj vďaka
pokračovaniu spolupráce s Nadáciou Orange umožňuje každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť
pomocou moderných technológií a postupov nie je vôbec ťažké. Napriek meniacim sa pandemickým
opatreniam Lab priniesol v roku 2021 pestrú ponuku kreatívnych a vzdelávacích aktivít. Spustili online
predaj a sledovanie členstva, niektoré workshopy digitálnych zručností dopracovali na plne e-learningové
kurzy. Nadviazali užšiu spoluprácu s dvoma školami, 3 študentom umožnili odbornú stáž v dielni,
sprevádzajú aktívnu stabilnú skupinu študentov zo Školy pre mimoriadne nadané deti. Verejnosť mohla
spoznať ponuku Labu na pravidelných komentovaných prehliadkach dielne, absolvovať zaškolovacie a
kreatívne workshopy, vyskúšať si pravidelné Sobotné stuDIYo, stať sa členom programu Mladý maker,
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kde sa účastníci učia digitálnej fabrikácii. Vzdelávanie sa tým rozšírilo a otvorilo verejnosti smerom k
handmade a kreativite. V Labe tak vzniká nová subkomunita priaznivcov tvorenia.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti digitálne zručnosti - príloha č. 6.
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Zdravá duša
Zvýšený výskyt depresie označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Až
s príchodom pandémie, ktorá depresie u mnohých ešte viac prehĺbila, si ľudia uvedomili akútnosť témy
duševného zdravia a prevencie duševných chorôb, s ktorými sa môže stretnúť každý. V prvej vlne
pandémie v roku 2020 sa Nadácia Orange od expertov a expertiek partnerských organizácií dozvedela
alarmujúce dáta o jej dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie a to, ako je na Slovensku táto téma
systémovo zanedbávaná. Aj preto sa Nadácia rozhodla strategicky podporovať prevenciu a systematickú
osvetu v oblasti duševného zdravia.
Zdravá duša školy 2021/2022 – grantový program
•
•
•
•

1. pilotný ročník
Počet predložených projektov: 254
Počet podporených projektov: 24
Celková prerozdelená suma: 40 000 EUR

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí
vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na
pôde školy. Trend potvrdil aj reprezentatívny prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz
o dopadoch dištančnej výučby, z ktorého vyplýva, že pandémia bola pre väčšinu pedagogičiek a
pedagógov obdobím výraznej nepohody. Najviac ich zaznamenalo zhoršenie v oblasti pracovnej pohody
(46 %) a duševného zdravia (41 %), približne tretina aj v oblasti fyzického zdravia (35 %) a sociálnoekonomickej situácie (32 %). Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka pripravil v marci
2021 dotazníkový online prieskum TWI 2021, ktorého výsledky upozornili na zvýšenie stresu a pocitov
úzkosti u učiteľov. Medzi najčastejšie faktory stresu učiteľov patria nedostatok uznania a slabé vnímanie
ich profesie spoločnosťou, komunikácia s rodičmi, vedenie pedagogickej dokumentácie a administratíva
či medziľudské vzťahy s kolegami v pedagogickom zbore.
Nadácia Orange sa rozhodla na zmienenú situáciu zareagovať a pri príležitosti Svetového dňa duševného
zdravia otvorila nový grantový program Zdravá duša školy. O finančnú podporu svojich projektov sa mohli
uchádzať materské, základné a stredné školy, ako aj neziskové organizácie venujúce sa téme mentálneho
zdravia a spolupracujúce so školami na Slovensku. Cieľom pilotného grantového programu bolo
destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k
budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.
V grantovom programe boli podporené projekty prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy
venujúce sa týmto témam:
•
•
•
•

vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov,
zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných
technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a
odborných zamestnancov škôl.

Prvý ročník prekonal predpokladaný záujem – do programu Zdravá duša školy sa prihlásilo až 254
projektov, čo potvrdilo poznanie, že venovať pozornosť a starostlivosť mentálnemu zdraviu pedagógov a
odborných pracovníkov je potrebné. Prekladatelia projektov popisovali situáciu, ktorú zažívajú v školách,
veľmi otvorene. Úprimne pomenovali špecifiká, nedostatky, atmosféru v škole, prežívanie jednotlivcov a
tímu. Hovorili o výraznej únave, vyčerpaní učiteliek a učiteľov, o strate a hľadaní ich vnútornej motivácie,
záťaži neistotami, rýchlymi zmenami, organizovaním online a hybridného vyučovania a riešením karantén.
Odborná hodnotiaca komisia vybrala 24 projektov materskej, základných a stredných škôl a
mimovládnych neziskových organizácií, medzi ktoré rozdelila sumu 40 000 EUR.
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Podporené školy a organizácie pripravujú programy posilňovania psychickej odolnosti pre 5 406
pedagogických a odborných zamestnancov škôl po celom Slovensku.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mgr. Beáta Sklenárová - liečebná pedagogička, supervízorka EASC,
Mgr. Hana Šándorová - školská psychologička na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa
v Bratislave,
PaedDr. Jarmila Javorková - pedagogička a mediátorka v Slovenskej komore učiteľov,
Mgr. Katarína Daneková - pedagogička a projektová manažérka, Inklucentrum – Centrum
inkluzívneho vzdelávania,
PaedDr. Lucia Košťálová - školská psychologička na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom, členka
Asociácie školskej psychológie,
Mgr. Ľubica Noščáková - pedagogička pre 1. stupeň Cirkevnej základnej školy Narnia,
Mgr. Mária Paľová, PhD. - školská psychologička na Základnej škole Janka Matúšku, Dolný Kubín,
Michal Pažitka - lektor a kouč,
Mgr. Natália Šimeková, PhD. - konzultantka v oblasti projektového manažmentu, Centrum pre
filantropiu, n. o.,
Bc. Roman Veverka - riaditeľ partnerstiev so školami a verejným sektorom v Teach for Slovakia,
PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA - špeciálna pedagogička na Základnej škole s materskou
školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, koordinátorka projektu Online terénna práca
v IPčku,
Mgr. Zuzana Labašová - psychologička a programová manažérka Komenského inštitútu CEEV
Živica.

Hodnotiteľky a hodnotitelia oceňovali projekty, ktoré špecifikovali konkrétny plán riešenia identifikovaných
problémov a ťažkostí v duševnom prežívaní pedagógov a školských tímov. Oceňovali programy s pestrými
aktivitami, ktoré prepájali vzdelávanie, podporu komunikácie, súdržnosti tímu prostredníctvom
teambuildingov, s presahom na relax a posilnenie duševného prežívania aj fyzického zdravia. Podporené
boli projekty, ktoré predstavili expertov a odborníkov z praxe, ktorých školy oslovili a plánujú s nimi
nadviazať spoluprácu.
Jedným z najlepšie hodnotených projektov bol projekt Odborného učilišťa pre mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením na Dúbravskej ceste v Bratislave. V rámci projektu Nevypľuj dušu škola
v školskom roku 2021/2022 zorganizuje workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia, supervízne
stretnutia pre každý úsek zamestnancov a vzdelávacie aktivity pre odborný tím. Tímy pedagogických a
odborných zamestnancov sa zúčastnia školenia na témy emócie učiteľa, relaxačné techniky a arteterapia
ako nástroj psychohygieny. Pedagógovia budú mať možnosť prihlásiť sa na jedno z troch školení podľa
vlastného výberu. Projektové aktivity podporia zvládanie neľahkej práce a učia pedagógov venovať čas aj
vlastnej psychohygiene.
Program Zdravá duša školy je otvorený aj pre materské školy. Silne inšpiratívnym aj pre ďalšie škôlky bol
projekt Materskej školy na Železničnej ulici v Považskej Bystrici s názvom Terapia umením, ktorý
ponúka svojmu pedagogickému tímu vzdelávacie aktivity spolu s odborníčkou na arteterapiu a artefiletiku.
Pedagogický tím získa informácie o teoretických východiskách arteterapie a artefiletiky, osvojí si metodiku,
jej využitie v praxi, oboznámi sa s technikami aktívnej arteterapie a zapojí sa do konkrétnych tvorivých
činností, cez ktoré budú ľudia v tíme poznávať sami seba, svoje pocity, prežívanie, postoje, svoje
schopnosti a tvorivý potenciál.
Spomedzi základných škôl uchádzajúcich sa o granty bola podporená Základná škola Východná
v Trenčíne s projektom Nový vietor z Východnej. Za cieľ si stanovili prevenciu syndrómu vyhorenia,
podporu duševného zdravia a wellbeingu pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnanci
základnej školy absolvujú 5 teambuildingových stretnutí na rôzne témy - syndróm vyhorenia, zvládanie
stresu, starostlivosť o dušu i telo, základy psychosomatiky, nácvik uvoľňujúcich cvičení a arteterapeutické
techniky. Po týchto stretnutiach pôjdu na spoločný výlet do prírody, kde si preskúšajú vzťahy
a komunikačné stratégie mimo priestorov školy. Súčasťou programu budú prednášky odborníkov,
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vzájomná podpora a zdieľanie skúseností. Do participácie na aktivitách pre pedagógov sú prizvaní
dobrovoľníci – študenti psychológie Trnavskej univerzity.
Zverejnený text grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022 - príloha č. 7.
Zoznam podporených projektov v programe Zdravá duša školy 2021/2022 - príloha č. 8.
Strategickí partneri v oblasti zdravej duše
Krízová linka pomoci, ktorú do života uviedla Nadácia Orange v spolupráci s občianskych združením
IPčko, v apríli 2021 zaznamenala rok nepretržitej pomoci ľuďom v kríze. Nadácia pokračovala v jej
finančnej pomoci aj v roku 2021. Technickú podporu linky na bezplatnom čísle 0800 500 333 naďalej
zabezpečuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Krízová linka pomoci sa v priebehu prvého roka
fungovania významne rozrástla a v súčasnosti poskytuje nonstop poradenstvo cez telefón, online chat, email či videohovor. Podľa štatistických údajov IPčka na Krízovej linke pomoci prostredníctvom chatu, emailu, videa a telefónu bolo v roku 2021 poskytnutých spolu 27 885 pomáhajúcich a krízových komunikácií
z celkového počtu 71 855 kontaktov a intervencií, ktoré poskytlo IPčko v roku 2021. Medzi najčastejšie
problémy, s ktorými sa ľudia v rámci Krízovej linky pomoci zverili odborníkom, patrili pocity osamotenia
a strach, sebapoškodzovanie, depresie, stres či myšlienky na ukončenie života. „Obracajú sa na nás aj
ľudia, ktorí sú obeťami či svedkami domáceho násilia, ľudia, ktorí pociťujú úzkosť, strach, obavy či stres,
ktorí sú zúfalí, bezmocní či depresívni. Nie raz sme pomáhali ľuďom aj pri prekonávaní tých najčernejších
myšlienok,“ vysvetľuje Marek Madro z IPčka.
Nadácia Orange si uvedomuje dôležitosť dostupnej psychologickej pomoci a to, aby ľudia o svojich
problémoch hovorili otvorene a nemali obavy vyhľadať odbornú pomoc. Preto zo svojich zdrojov naďalej
kapacitne posilňuje aj Linku detskej istoty a Ligu za duševné zdravie s Linkou dôvery Nezábudka,
ktoré sa spolu s IPčkom spojili v roku 2020 do Iniciatívy liniek pomoci za duševné zdravie. Krízovým
linkám priniesol užitočné dáta a poznanie aj prieskum realizovaný v roku 2021 Ligou za duševné
zdravie s podporou Nadácie Orange. Z neho vyplynulo, že každý 4. až 5. Slovák trpí úzkosťou, približne
štvrtina Slovákov má medzi blízkymi človeka s lekárom diagnostikovanou duševnou poruchou, a pritom
drvivá väčšina Slovákov považuje duševné poruchy za hanbu.
Skúsenosti občianskeho združenia IPčko hovoria o tom, že ak mladým ľuďom doprajú bezpečný,
anonymný a bezplatný priestor, sú ochotní hovoriť aj o tých najintímnejších ťažkostiach, ktoré ich trápia.
IPčko a Nadácia Orange otvorili 10. júna 2021 Klub Machovisko v Bratislave – prvé kontaktné miesto
pre mladých ľudí v kríze. Tento unikátny koncept poskytuje anonymnú, bezplatnú a diskrétnu
psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. V bezpečnom a priateľskom
prostredí prídu mladí ľudia do kontaktu s odborníkmi prirodzeným spôsobom, a to formou neformálnych
a diskrétnych rozhovorov. Svojím pôsobením tak Klub Machovisko eliminuje stigmatizáciu, ktorá ľuďom
s duševnými ťažkosťami častokrát zabraňuje v začlenení sa do iných skupín a aktivít. Nové centrum
psychologickej pomoci pre mladých otvoril minister školstva Branislav Gröhling, riaditeľka IPčka
Gabriela Zúbriková, Martin Hromkovič, predseda Správnej rady Nadácie Orange a Andrea
Ungvӧlgyi, správkyňa a manažérka Nadácie Orange. Súčasťou podujatia bola aj diskusia o duševnom
zdraví mladých ľudí s Marekom Madrom z IPčka a školskou psychologičkou Luciou Košťálovou. Mladí
ľudia sa tu môžu stretnúť so svojimi rovesníkmi, získať anonymnú bezplatnú a diskrétnu pomoc
a zúčastňovať sa prednášok a spoločenských podujatí. Klub Machovisko je otvorený každý pracovný deň
v poobedňajších a večerných hodinách od 15.00 do 20.00 hod. v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto,
na ulici Na vŕšku 6. Za 7 mesiacov fungovania v roku 2021 v Klube Machovisko psychológovia
a poradcovia poskytli 3 778 pomáhajúcich kontaktov a krízových intervencií.
Zdravotníci a zdravotníčky v nemocniciach sa dennodenne stretávajú s limitovanými kapacitami a
pribúdajúcimi prípadmi nakazených či dokonca so stratami ľudských životov. V spolupráci s OZ IPčko a
iniciatívou #Kto pomôže Slovensku podáva Nadácia Orange pomocnú ruku aj slovenským
zdravotníkom a zdravotníčkam. Poradňa Krízovej linky pomoci bola v roku 2021 jednou z
najvyužívanejších a najvyťaženejších krízových liniek pomoci na Slovensku. V náročnom predvianočnom
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období Nadácia spolu s Orangeom opäť krízovú linku finančne podporili a v spojení s iniciatívou #Kto
pomôže Slovensku adresovali psychologickú pomoc zdravotníkom a zdravotníčkam. IPčko im poskytuje
možnosť prednostne získať termín a objednať sa na konzultáciu so psychológom. Stačí, ak napíšu svoju
prosbu na e-mail: prezdravotnikov@ipcko.sk. Taktiež pripravili pre zdravotníkov plagáty a letáky, v ktorých
nájdu techniky prvej pomoci zamerané na posilnenie duševnej imunity. Plagáty a letáky boli postupne
distribuované a umiestnené do priestorov nemocníc.
Do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (ďalej DofE) sa celosvetovo zapája skoro 1
mil. mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130 krajinách sveta, na Slovensku vyše 5 300 mladých ľudí
ročne. Ide o personalizovaný, komplexný a dlhodobý rozvojový program, v ktorom si mladí ľudia rozvíjajú
svoje charakterové vlastnosti, najmä cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Program poskytujú
najmä stredné školy, mentormi účastníkov sú najmä učitelia, ale taktiež súčasní alebo budúci lídri z
biznisu. Keď mladý človek naplní ciele, ktoré si s mentorom stanovil, získa prestížny certifikát s
medzinárodnou platnosťou. DofE je tu pre všetkých. Bez rozdielu. S jeho absolvovaním sú však spojené
náklady, ktoré môžu byť pre študentov zo znevýhodneného prostredia prekážkou. Preto DofE s podporou
Nadácie Orange umožňuje odpustenie ročného účastníckeho poplatku pre mladých ľudí zo
znevýhodneného prostredia a poskytuje štipendium komunitným centrám. Zároveň program overiteľne
pomáha mladým udržať si duševné zdravie. V spolupráci s organizáciou IPčko pripravili videoobsah
pre absolventov programu vo forme moderovanej diskusie s odborníkmi na duševné zdravie Marekom
Madrom a Luciou Košťálovou. Táto diskusia nadväzovala na príbeh absolventky DofE Sarah, ktorá v rámci
ceremónie otvorila tému duševného zdravia v kontexte korony. Moderovaná diskusia slúžila ako odborné
ukotvenie príbehu, ktorý tému otvoril. Zároveň nad rámec diskusie pripravili videoporadňu, ktorá je
prístupná nielen pre absolventov programu, ale pre všetkých mladých ľudí zapojených v DofE a taktiež
pre učiteľov a dobrovoľníkov v programe. Obsahovo sú obe videá zamerané na prevenciu a pomoc v
rámci témy osamelosti a tiež vysokých nárokov dostupné na webe ceremónie: https://dofeceremonia.sk/#/.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti zdravá duša - príloha č. 9.
Ocenenie Via Bona Slovakia
Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis firmám za projekty
v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, získala v kategórii Dobrý partner komunity
spoločnosť Orange Slovensko aj vďaka premysleným aktivitám Nadácie Orange. Ocenenie Dobrý
partner komunity vyzdvihuje výnimočné projekty firiem, ktoré sa týkajú riešenia spoločenských problémov
alebo podpory komunít. Spoločnosť Orange ho získala v septembri 2021 za vyzdvihnutie závažnosti
problému duševného zdravia a snahu o jeho systémové riešenia. „Táto cena by nebola nebyť IPčka, Ligy
za duševné zdravie a Linky detskej istoty, nebyť odborníkov, ktorí neúnavne empaticky skúmajú naše
duše. Ďakujem Nadácii Pontis a hodnotiacej komisii za uznanie našej práce, čaká nás jej ešte veľa, ale
suplovať systémové riešenie zo strany štátu nemôžeme. Teším sa, že sa niektoré potrebné kroky udiali
a verím, že budú pribúdať,“ uviedla manažérka a správkyňa Nadácie Orange Andrea Ungvölgyi.
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Aktívna komunita
Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky profiluje aj v oblasti komunitného rozvoja. Systematicky motivuje
ľudí k aktívnemu občianstvu a angažovanosti, k zvyšovaniu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za
stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Podporuje iniciatívy obohacujúce
spoločenské diania, ktoré prispievajú k udržateľným zmenám v komunitách a regiónoch, skvalitňovaniu
verejného priestoru s ohľadom na eliminovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.
Zamestnanecký grantový program 2021
•
•
•
•

18. ročník
Počet predložených projektov: 38
Počet podporených projektov: 28
Celková prerozdelená suma: 20 000 EUR

Štúdie a odborné články hovoria o tom, že dobročinné dávanie a dobrovoľníctvo prináša pocity šťastia,
priaznivo pôsobí na zdravie a dokonca predlžuje život. Mnohí zamestnanci a zamestnankyne spoločností
Orange Slovensko, Orange Business Services Slovakia, s. r. o., a Orange CorpSec, s. r. o., sú darcami
a dobrovoľníkmi alebo sa nimi stávajú. Pre nich mala Nadácia Orange po 18-krát otvorený
Zamestnanecký grantový program. Ten podporuje zamestnancov v spolupráci so školami, s obcami, s
neformálnymi skupinami, v ktorých sa angažujú, s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých
prácu podporujú dobrovoľníctvom, finančnými darmi, poukázaním 2 % či 3 % z daní alebo iným
spôsobom. Program bol zameraný na tri oblasti, v ktorých sa v dôsledku pandemickej krízy problémy
prehĺbili:
•
•
•

rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov,
vzdelávanie v ekológii, ochrane a obnove životného prostredia,
duševné zdravie detí a mladých.

Do programu bolo prijatých 38 projektov angažovanými zamestnancami. Z nich bolo na základe posúdenia
hodnotiacou komisiou podporených 28 inšpiratívnych projektov celkovou sumou 20 000 EUR. Do
podporených projektov sa zapojí viac ako 11 000 detí, mladých ľudí, pedagógov, ako aj široká verejnosť.
Najviac podporených žiadostí, až 14, bolo z Bratislavského kraja a z Banskobystrického kraja, kde
podporu získalo 8 projektov. Zamestnancov spoločností Orange Slovensko, Orange Business Services
a Orange CorpSec v Zamestnaneckom grantovom programe najviac oslovila téma vzdelávania v ekológii
a ochrane a obnove životného prostredia, v rámci ktorej získalo podporu 14 projektov. Téme duševného
zdravia sa venovali zamestnanci v 10 projektoch a téme digitálnych zručností v 4 projektoch. Zamestnanci
rozvíjali spoluprácu s 15 mimovládnymi neziskovými organizáciami, 10 školami, 2 samosprávami a 1
neformálnou skupinou. Až 17 podporených zamestnancov podávalo svoj projekt po prvýkrát, 11
zamestnancov sa zapája do programu pravidelne.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•

RNDr. Ida Dupáčová - koordinátorka internej komunikácie pre Orange Slovensko, a.s.,
Mgr. Natália Šimeková, PhD. - konzultantka v oblasti projektového manažmentu, Centrum pre
filantropiu, n. o.,
Ing. Zuzana Lampartová - senior špecialista korporátnej komunikácie v Orangei Slovensko,
Mgr. Zuzana Thullnerová – zakladateľka a riaditeľka Centra pre filantropiu, n. o.

Hodnotiacu komisiu veľmi zaujal projekt zamestnanca Tomáša H. s názvom Pomôžme vtáčikom, aj oni
nám pomôžu z oblasti vzdelávania v ekológii a ochrane a obnove životného prostredia, ktorý deťom z
Materskej školy Trenčianske Teplice priniesol možnosť pozorovať vtáky v ich prirodzenom prostredí
priamo v školskej záhrade, ako aj prostredníctvom online vysielania určeného širokej verejnosti.
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Vďaka zamestnancovi Dominikovi J. pomocou grafických tabletov zefektívnili vyučovanie žiakov prvého
a druhého stupňa na Základnej škole Holíčska v Bratislave. Pedagógovia školy sa naučili pracovať s
grafickými tabletmi, následne ich mohli využívať pri svojich prezentáciách a výkladoch. Práca s tabletmi
pomohla aj žiakom, hlavne tým s diagnostikovanými poruchami učenia, napríklad s dysgrafiou,
dyskalkúliou alebo dyzortografiou. Vyučovanie sa vďaka novým metódam stalo pre nich názornejšie,
jasnejšie a v neposlednom rade zrozumiteľnejšie. Tento spôsob výučby bol veľmi prínosný aj počas
nepriaznivej pandemickej situácie, keď štúdium prebiehalo v online priestore.
Na Základnej škole v Sľažanoch vznikla v spolupráci so zamestnancom Tomášom J. zóna relaxu a
čítania. Úpravou priestoru, do ktorej boli zapojení aj rodičia, vzniklo útulné farebné miesto pre deti. To
nielen oživuje školskú chodbu, ale prispieva hlavne ku kvalitnejšiemu tráveniu prestávok a voľného času
žiakov v škole. Súčasťou projektu bola tiež zbierka, v rámci ktorej samotní žiaci, rodičia, zamestnanci školy
i ostatní aktívni dobrovoľníci mohli darovať škole nevyužívané knihy. Zbierka zabezpečila žiakom dlhodobý
prísun rôznych knižných titulov, ktoré sa budú priebežne dopĺňať a obmieňať. Zóna tak vytvorila priestor
na oddych, čítanie a je určená aj na hravé vzdelávacie aktivity.
Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu 2021 - príloha č. 10.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2021 - príloha č. 11.
Aktívna komunita s Nadáciou Orange – unikátny grantový program
Nadácia Orange v spolupráci s občianskym združením Bystriny a zástupcami siete pre nezávislú kultúru
Anténa participatívnou metódou spolutvorby s vybranými organizáciami prevádzkujúcimi kultúrnokreatívne centrá vytvorila nový unikátny grantový a rozvojový program Aktívna komunita. Cieľom je
vytvoriť sieť funkčných pevných bodov na mape Slovenska, ktoré budú rozvíjať a rozširovať príležitosti
vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v menších mestách
prostredníctvom posilnenia a stabilizácie vybraných existujúcich kultúrno–kreatívnych centier v
regiónoch. Unikátna je nielen výška finančnej podpory či minimálne trojročný záväzok spolupráce, ale aj
špeciálne vytvorený rozvojový program na profesionalizáciu tímov, ktoré centrá riadia a napĺňajú
obsahom. Tie budú centrá zároveň prepájať so strategickými témami Nadácie Orange. Finančné
prostriedky na podporu programu vyčlenila pre Nadáciu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ako jej
zakladateľ, a to nad rámec asignácie 2 %.
Podporené centrá sa stávajú miestami pracovných i voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie.
Grantový a rozvojový program Aktívna komunita im poskytne finančnú podporu na stabilizáciu,
rozvojový leadership program od občianskeho združenia Bystriny na posilnenie personálnych
kapacít a udržateľnosti i rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange.
Poradný tím a hodnotiaca komisia:
•
•
•
•

Mgr. Marek Adamov – riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a inštitúcie Nová
synagóga,
Mgr. Zuzana Wienk – zakladateľka platformy Bystriny a líderka tímu ocenenia Biela vrana,
Mgr. Ivan Ježík – zakladateľ a programový riaditeľ Voices,
Mgr. Zuzana Thullnerová – zakladateľka a riaditeľka Centra pre filantropiu, n. o.

Päť podporených organizácií celkovou sumou 200 000 EUR pôsobí v rôznych kútoch Slovenska, sú
jedinečné svojím programom, zameraním, priestorom a pracovným tímom. Občianske združenie
Different životom napĺňa priestor bardejovskej Bašty – gotickej budovy z 15. storočia, ktorá stojí v centre
mesta. V minulosti slúžila na jeho obranu a tiež ako sklad streliva. V 60. rokoch vyhorela, no podarilo sa
ju zrekonštruovať, dlhodobo však bola nevyužívaná. Hoci ide o pamiatku v Zozname svetového dedičstva
UNESCO, ambícia dať ju celú dokopy a sprístupniť Bardejovčanom je veľká.
Podporu v programe Aktívna komunita získalo aj občianske združenie Diera do sveta pôsobiace
v Liptovskom Mikuláši. Rovnomenné kultúrno-kreatívne centrum Diera do sveta sa identifikuje s témami
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ako feminizmus, rodová rovnosť, (ne)hierarchickosť, antifašizmus a ekológia. Poskytuje bezpečný priestor
pre všetkých, nevynímajúc marginalizované skupiny.
Občianske združenie Iniciatíva ARTA svojimi zásahmi a činnosťou oživuje piešťanskú Artu. Kedysi sa
v tejto budove vyrábala čokoláda a Piešťanci ju poznali ako Figaro. Neskôr v nej Tesla vyrábala polovodiče
a sídlila tu stredná odborná škola. Od roku 2011 priestory zívali prázdnotou, dlho boli dokonca na predaj.
Od roku 2018 sa do bývalej továrne na cukrovinky vracia život. Iniciatíva Arta ju pretvára na kultúrnokreatívne centrum.
Najmladším spomedzi podporených centier je kultúrno-komunitné centrum Lýceum v Modre. Vzniklo
v roku 2019 spojením úsilia členov občianskeho združenia Presahy a ECAV Modra. Partia nadšencov
sídli v dvestoročnej budove bývalého evanjelického gymnázia, ktorú postupne rekonštruujú. Za dva roky
pôsobenia sa stali aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény v meste.
V Rožňave Nadácia Orange pomáha rožňavskému kultúrno-kreatívnemu centru Kláštor. Jeho budova
sa začala stavať v roku 1740. V roku 1800 sa prisťahovali prví mnísi a zotrvali do roku 1950. Po ich
vysťahovaní tu bolo chvíľu riaditeľstvo baní a do roku 1992 starobinec. Odvtedy tu pár rokov sídlil archív
a potom budova už len chátrala. Až kým neprišli ľudia z občianskeho združenia Otvor dvor, vďaka
ktorým sa od roku 2012 stal verejný a spoločenský priestor v Rožňave pestrejším a kultúrnejším.
Miesta, ktoré oživujú mestá
Rozvojový leadership program ako súčasť programu Aktívna komunita s Nadáciou Orange, ktorého
tvorcom a garantom je občianske združenie Bystriny, bol spustený 20. – 21. októbra 2021, keď sa
v bratislavskej Novej Cvernovke uskutočnil bootcamp – stretnutie zástupcov piatich vybraných centier,
ktorí so svojimi mentormi pracovali na pláne svojho inštitucionálneho rozvoja a obsahového zamerania
svojej ďalšej činnosti. Bootcamp bol ukončený verejnou diskusiou Večer s Bystrinami – Miesta, ktoré
oživujú mestá, na ktorej sa v sprievode s úderným slovom Mareka Adamova verejnosti predstavili
samotné kultúrno-komunitné centrá z Bardejova, Liptovského Mikuláša, Piešťan, Modry a Rožňavy.
V následnej diskusii o ich význame a prínose v menších mestách debatovala moderátorka večera
Zuzana Wienk s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, zakladateľom Nadácie Cvernovka Borisom
Melušom a správkyňou Nadácie Orange Andreou Ungvölgyi.
Bystriny budujú udržateľnú sieť aktívnych občanov po celom Slovensku a spájajú ich s expertnými
dobrovoľníkmi. Posilňujú zručnosti a možnosti občanov, aby boli ich misie na zlepšenie Slovenska
úspešnejšie. V rámci pilotnej spolupráce Nadácie Orange s Bystrinami v rokoch 2021 a 2022 dostáva 5
kultúrno-komunitných centier z Bardejova, Liptovského Mikuláša, Piešťan, Modry a Rožňavy intenzívnu
mentoringovú a vzdelávaciu podporu v podobe vzdelávania lídrov v manažérskych, projektových
zručnostiach, soft skills a ďalších témach, ktoré centrá potrebujú rozvíjať. Spoločné stretnutia sú
príležitosťou na vzájomnú inšpiráciu a zdieľanie skúseností aj s ďalšími expertmi v komunitnom rozvoji.
Absolvovaním rozvojového programu organizácie zvyšujú svoju udržateľnosť a stávajú sa pevnými
centrami svojich miest, ich kultúry a komunitného života.
Zverejnený text otvorenej výzvy Aktívna komunita s Nadáciou Orange – príloha č. 12.
Zoznam podporených projektov v programe Aktívna komunita s Nadáciou Orange - príloha č. 13.
Strategickí partneri v oblasti aktívnej komunity
V oblasti aktívnej komunity Nadácia Orange rozvíja dlhodobé strategické partnerstvá s organizáciami,
ktoré aktivizujú spoločnosť k pozitívnemu dianiu a zmenám v komunite. Dva roky trvania pandémie mali
na organizácie venujúce sa komunitnému rozvoju silný dopad - zažívali obmedzenia svojej činnosti,
realizácie programov a podujatí pre verejnosť, zatvorenie priestorov na stretávanie sa, stratu svojich
návštevníkov a návštevníčok, ale aj finančných príjmov. Nadácia Orange nepoľavila v spoluprácach
a naďalej podporovala rast a nápady svojich partnerov.
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Partnerstvo Nadácie Orange a občianskeho združenia Truc sphérique je pre žilinskú organizáciu
najdlhším partnerstvom s firemnou nadáciou či korporátnym sektorom. Jedno z najstarších nezávislých
kultúrnych a komunitných centier Stanica Žilina-Záriečie spoločne s kultúrnym centrom Nová synagóga
v Žiline sa čoraz viac otvárajú novej generácii mladých ľudí. Zavedením Young Office v Žiline, ktorý
umožňuje sebarealizáciu a participáciu mladých dobrovoľníkov, podporuje centrum iniciatívy realizované
mladými. Dobrovoľníci okrem prípravy festivalov, workshopov a komunitných akcií upravili aj dizajn parku
Stanice tak, aby boli priestory prístupnejšie mladým ľuďom. Organizácia sa zamerala na ekologizáciu
oboch prevádzok kultúrnych centier a podporu umelcov v núdzi postihnutých dopadmi pandémie a
prenasledovaných bieloruským režimom.
Rok 2021 sa niesol v znamení rozvoja infraštruktúry, ako aj oživenia programovej tvorby, ktoré mali
prispieť k lepšiemu využitiu komunitného a verejného potenciálu Novej Cvernovky. Nadácia Cvernovka
s kultúrno-komunitných priestorom Nová Cvernovka sa ešte viac profilovala ako pluralitný a komunitný
priestor, ktorého základom je snaha o dialóg. S podporou Nadácie Orange sa uskutočnilo 39 podujatí
zameraných na rôzne komunity alebo na problematiku duševného zdravia, ktorá sa stala novou témou
programu v Cvernovke. Taktiež bolo zrealizovaných 6 menších infraštruktúrnych projektov ako napríklad
dovybavenie komunitnej dielne, osadenie cyklostojanov, inštalácia závlahového systému vo verejnom
parku či vysadenie ovocných stromov v permakultúrnom parku. Všetky tieto aktivity sa budú naďalej
rozvíjať s cieľom napĺňať víziu, ktorá sa zrodila pred 5 rokmi, keď sa kultúrno-kreatívna komunita
nasťahovala do priestorov bývalej strednej školy a začala písať históriu Novej Cvernovky.
Tím Voices z Trenčína vďaka podpore Nadácie pripravil v roku 2021 spolu 18 podujatí v sérii Na
vlastných nohách. Pozvaní hostia – odborníci a odborníčky z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni
inovátori, komunitní lídri či iní profesionáli na voľnej nohe v rozhovoroch moderovaných Ivanom Ježíkom
hovorili o tom, akej práci sa venujú, ako sa k nej dostali, čo študovali, ktoré pracovné zručnosti najviac
využívajú, či im pomáhajú digitálne technológie a ako sa starajú o svoje duševné zdravie. Streamy z
podujatí sú prístupné na sociálnych sieťach Voices.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti aktívna komunita - príloha č.
14.
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Výnimočné situácie
Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v krajine, ktoré ovplyvňujú diskusiu a náladu v spoločnosti,
pretrvávanie pandémie a jej dôsledky, problémy komunít a jednotlivcov, významné spoločenské témy,
ktorým je potrebné venovať pozornosť. V rámci oblasti výnimočných situácií sa snaží prispievať k ich
priaznivému a efektívnemu riešeniu.
Vianočný fond pomoci
•
•
•
•

2. ročník
Počet predložených projektov: 4
Počet podporených žiadostí: 4
Celková prerozdelená suma: 40 000 EUR

Vplyvom nepriaznivej situácie spôsobenej pretrvávajúcou pandémiou, každodenným vnímaním
dôsledkov sociálno-ekonomickej situácie rodín a narastajúcim počtom ad hoc žiadostí jednotlivcov o
finančnú pomoc Nadácia Orange opätovne, druhý rok, otvorila Vianočný fond pomoci na pomoc ľuďom a
rodinám v núdzi, v náročných životných situáciách. V spolupráci so 4 etablovanými organizáciami Jeden
rodič, Cesta von, eduRoma a Centrum Slniečko, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a podporu rodinám,
distribuovala pomoc rodinám v rámci niekoľkých regiónov na Slovensku. Medzi organizácie Nadácia
rozdelila dar 40 000 EUR, ktorý na tento účel daroval spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Každá
organizácia prijala dar 10 000 EUR, ktorý využila v pomere 7 000 EUR na efektívnu a adresnú pomoc
rodinám nielen počas vianočných sviatkov, ale aj v priebehu ďalšieho obdobia v prvej tretine roka 2022
a 3 000 EUR na inštitucionálnu podporu kapacít organizácie.
V rámci Vianočného fondu pomoci Nadácia Orange spolupracuje s organizáciou Jeden rodič, ktorá
pomáha rodinám, v ktorých absentuje jeden z rodičov. Ďalšou organizáciou je združenie Cesta von.
Podáva pomocnú ruku rómskym komunitám uviaznutým v chudobe, ktoré sa snažia postaviť sa na vlastné
nohy a získať prácu. A vďaka projektu Omama prináša unikátnu metódu psychosociálnej stimulácie
malého dieťaťa a prispôsobuje ju na podmienky života v chudobných komunitách. Vianočný fond pomoci
prispel aj ku kvalitnejšiemu vzdelaniu v rómskych komunitách, podporil organizáciu eduRoma, ktorej
hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú
úspešnosť. Štvoricu organizácií druhým rokom doplnilo Centrum Slniečko. Poskytuje sociálnu
starostlivosť a pomoc týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho
násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky.
Vianočný fond pomoci bol doplnený o ďalšie formy podpory rodín. Do pomoci ľudom v núdzi sa mohli
zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808
v hodnote 1 eura. Verejná mobilná zbierka bude ukončená v roku 2022, jej výťažok v sume 6 661 EUR
Nadácia Orange pomerne rozdelí spolupracujúcim organizáciám na ďalšiu pomoc rodinám na jar 2022.
Možnosť urobiť radosť rodinám v núdzi mali zákazníci a návštevníci predajní Orangeu v predvianočnom
období naplnením vianočných krabíc užitočnými darčekmi, ktoré priniesli do predajní. Darcovia darovali
400 štedrých vianočných krabíc s trvanlivými potravinami, hygienickými potrebami, vitamínmi
a rúškami, so sušeným ovocím, ale aj s drobnými hračkami, farbičkami, pomôckami do školy či osobným
venovaním. Uvedené 4 organizácie sa takisto stali súčasťou pilotnej fázy nového projektu od Orangeu s
názvom Spoľahlivý internet, ktorý pomáha. K nim sa pripojila aj organizácia Návrat. Dlhodobo sa
angažuje v tom, aby opustené deti z detských domovov mali možnosť plnohodnotného života v rodinách.
Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., za každého zákazníka pevného internetu daruje 1 GB dát digitálne
vylúčeným skupinám prostredníctvom mimovládnych organizácií. Ide o skupiny ľudí, ktorým chýba
internetové pripojenie alebo majú problém s jeho pravidelným zabezpečením v takej miere, v akej ho
potrebujú. Pomôžeme im tak sprístupniť informácie, vzdelanie, možnosť jednoduchšie si nájsť prácu,
vykonávať ju a takisto, nielen počas Vianoc, byť v kontakte so svojimi blízkymi.
Zoznam podporených žiadostí vo Vianočnom fonde pomoci Nadácie Orange - príloha č. 15.
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Verejná zbierka Pomáhajme svet
Nadácia Orange každoročne vyhlasuje verejnú zbierku s názvom Pomáhajme svet, ktorej
verejnoprospešným účelom je zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci, do ktorej sa môžu zákazníci Orangeu Slovensko zapojiť zaslaním ľubovoľnej
SMS správy v hodnote 1 EUR na číslo 808.
V čase od 10. septembra 2020 do 30. augusta 2021 sa uskutočnila verejná zbierka Pomáhajme svet
2020 s cieľom pomôcť ľuďom a rodinám na Slovensku nachádzajúcim sa v náročných životných
situáciách. Od začiatku verejnej zbierky do 31. marca 2021 bola prostredníctvom 6 678 SMS vyzbieraná
suma 6 678 EUR. Výťažok zbierky bol darovaný rovnakým pomerom po 1 335,60 EUR štyrom
mimovládnym neziskovým organizáciám, s ktorými Nadácia spolupracovala v rámci Vianočného fondu
pomoci 2020 - Návrat, o. z., Centrum Slniečko, n. o., Človek v ohrození a SOCIA - Nadácia na
podporu sociálnych zmien a jednej iniciatíve Kto pomôže Slovensku, zastúpenej Zuzanou Suchovou.
Organizácie sa venujú priamej práci s ľuďmi a rodinami s deťmi, ktorých náročná situácia sa vplyvom
pandémie ešte zhoršila. Iniciatíva spolupracovala so zariadeniami sociálnych služieb, ktorým dodávala
v čase pandémie ochranné pomôcky a materiál.
Od 1. apríla 2021 do 30. augusta 2021 bolo pri príležitosti Festivalu pre dušu a komunikácie témy zdravej
duše zaslaných 275 SMS, čo predstavovalo sumu 275 EUR. Celá suma bola darovaná občianskemu
združeniu IPčko prostredníctvom dvoch zmlúv s cieľom vzdelávania psychológov a poradcov na
krízových linkách pomoci, ktorí poskytujú pomoc ľuďom žiadajúcich o pomoc a radu, kontaktujúcich rôzne
formy liniek pomoci v IPčku.
Na obdobie od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
zaregistrovalo verejnú zbierku Nadácie Orange Pomáhajme svet 2021 na všeobecne prospešný účel
zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej cieľom je
pomoc ľuďom v náročných životných situáciách. Jej výťažok v roku 2022 navýši prostriedky v programe
Vianočný fond pomoci 2021 a bude pomerne rozdelený medzi spolupracujúce organizácie vo Vianočnom
fonde pomoci 2021. Zbierka potrvá do 31. augusta 2022, jej výťažok bude rásť a účel sa môže meniť
v súvislosti s aktuálnou situáciou a potrebou núdznych na Slovensku.
Zoznam podporených žiadostí v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet 2020 - príloha č. 16.
Strategickí partneri v oblasti výnimočných situácií
Strategických partnerov, s ktorými sa Nadácia Orange snaží dlhodobo spolupracovať na systémových
riešeniach zlepšujúcich kvalitu života zraniteľným skupinám ľudí alebo reagovať na aktuálne témy a dianie
v spoločnosti, má aj oblasť výnimočných situácií.
Hrdé, dôverné a spoľahlivé partnerstvo medzi občianskych združením Návrat a Nadáciou Orange
trvá celých 20 rokov. Je príkladom jedného z najdlhších partnerstiev firemnej nadácie s mimovládnou
neziskovou organizáciou na Slovensku. Nadácia Orange podporuje ideu a kroky, ktoré vedú k návratu
detí z centier pre deti a rodinu do náhradných rodín. Počúva expertky a expertov z Návratu, ktorí
empiricky poznajú potreby náhradných rodín na Slovensku. Občianske združenie Návrat sa od roku
1993 usiluje o to, aby všetky deti na Slovensku vyrastali v rodinách, či už vlastných, alebo náhradných,
lebo verí, že jediný domov pre dieťa je rodina. Cieľom vzájomnej spolupráce je efektívne pomáhať
náhradným rodinám a deťom v týchto rodinách, ako aj rodinám, ktoré sú ohrozené rozpadom alebo
zlyhaním. Návrat poskytuje náhradným rodinám pravidelné a dlhodobé sprevádzanie, sociálne a
psychologické poradenstvo a terapeutické nástroje, aby si vytvorili dobrý a bezpečný vzťah s prijatými
deťmi, ktoré potrebujú špeciálny prístup, pretože zažili v detstve traumatizujúce skúsenosti. Rodiny v
ohrození dostávajú podporu a poradenstvo, sprevádzanie pri kontakte s úradmi, školou, súdmi, aby
rozumeli svojej situácii a vedeli objaviť a využiť všetky svoje zdroje a sily, aby zabezpečili svojim deťom
potrebné podmienky na dobrý vývin. Spoločným cieľom Návratu a rodín je vytvoriť také podmienky, aby
deti nemuseli byť z rodiny vyňaté alebo aby sa mohli vrátiť do svojej rodiny.
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Návrat tiež v júni 2021 priniesol odbornú konferenciu Dosť dobré detstvo. Je to dosť? s témou vplyvu
nepriaznivých životných skúseností v detstve na fyzické a psychické zdravie v dospelosti. Hosťami boli
česká odborníčka a lektorka výcvikov Petra Winnette s témou adverzných skúseností a poznatkov z
neurovied, ktoré môžu obohatiť prácu všetkých odborníkov pracujúcich s deťmi, Natália Kačšáková
predstavila výsledky výskumu o vplyve ranej traumy na ďalší život detí a MUDr. Jozef Hašto. Rozšírením
konferencie bol výcvik interných a externých pracovníkov Návratu v Adult Attachment Interview – metóde
terapeutického rozhovoru s využitím teórie vzťahovej väzby, ktorá je v našej krajine novou metódou
významnou na podporu náhradných rodín aj rodín v ohrození.
Nezisková organizácia Jeden rodič ako prvá organizácia na Slovensku poskytuje komplexnú odbornú,
konzultačnú, poradenskú a humanitárnu pomoc pre rodiny, v ktorých je pri výchove detí prítomný iba
jeden rodič. Prostredníctvom špecialistov zlepšuje úroveň kvality života jednorodičovských rodín.
Organizácia sa zasadzuje za spoločensko-legislatívne zmeny, ktoré by priniesli rovnocenné podmienky
a sociálnu spravodlivosť osamelým rodičom a ich deťom. Pandemická situácia a jej opatrenia spôsobili
enormný nárast klientov a klientok, organizácia zo 100 klientov v prvom roku poskytuje služby a
poradenstvo viac ako 1 000 klientom, rodinám. Aj preto sa Nadácia Orange rozhodla popri spolupráci
v rámci Vianočného fondu pomoci vyčleniť pre organizáciu 5 000 EUR na inštitucionálnu podporu, ako sú
odborné poradenstvo a konzultácie v rámci témy sociálnej pomoci.
Nadácia Orange patrí k iniciatíve firemných nadácií a firiem, ktoré venujú pozornosť nedostatočnej
vymožiteľnosti práva na Slovensku, chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie
podmienok na trhu, a to prostredníctvom každoročnej finančnej účasti vo Fonde pre transparentné
Slovensko spravovanom Nadáciou Pontis. Štvrtým rokom podporuje Nadácia Orange sumou 10 000
EUR uvedený fond, ktorý pravidelne a spoľahlivo prerozdeľuje financie organizáciám a iniciatívam
venujúcim sa zvýšeniu transparentnosti, zlepšeniu podnikateľského prostredia a hospodárnemu
nakladaniu s verejnými zdrojmi.
Rovnako dôležitou na fungovanie právneho štátu je podpora investigatívnej žurnalistiky. Fond
investigatívnej žurnalistiky spravovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti vznikol v reakcii na tragickú
vraždu Jána Kuciaka v roku 2018, ktorá naplno odhalila dôležitosť a zraniteľnosť novinárskeho povolania
na Slovensku. Ako grantový program je jedinečným finančným zdrojom podpory investigatívnej žurnalistiky
a nezávislých médií na Slovensku. Umožňuje skúseným investigatívnym novinárom a tímom sústrediť sa
na veľké kauzy na Slovensku, pomáha im s realizáciou náročných investigatívnych projektov. V roku 2021
s podporu Nadácie Orange sa Fond investigatívnej žurnalistiky rozšíril o edukačnú časť - Akadémiu
investigatívnej žurnalistiky. Akadémia prebehla v podobe 3-dňového workshopu, počas ktorého sa
stretli 10 vybraní účastníci a odborníci na investigatívnu žurnalistiku z redakcií printových, elektronických
i online médií, z regiónov i z medzinárodných redakčných tímov. Skúsenosti a rady im sprostredkovali
investigatívny novinár Martin Turček z portálu Aktuality.sk, Lukáš Diko, šéfredaktor Investigatívneho centra
Jána Kuciaka, Peter Kunder, riaditeľ Aliancie Fair-play, ale i zahraničná investigatívna reportérka Sarah
Hurtes, ktorej témy sa objavili na stránkach The New York Times či Guardian.
Hodnotiaca komisia:
Projekty boli posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti výnimočných situácií - príloha č.
17.
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Ďalšie aktivity Nadácie Orange v roku 2021
Festival pre dušu v Novej Cvernovke
V našej spoločnosti pretrváva silná stigma, ktorá sa môže postupne rozplynúť, iba ak neprestaneme seba
a svojich blízkych vzdelávať a citlivo sebe a iným načúvať. Nadácia Orange v spolupráci s občianskym
združením IPčko zorganizovali prvé online podujatie s názvom Festival pre dušu, ktoré širokej
verejnosti priblížilo dôležitosť duševného zdravia počas trvania pandémie a zároveň prinieslo rady a
odporúčania odborníkov a odborníčok, ako náročné obdobie v čo najväčšej pohode a dobrej psychickej
kondícii zvládnuť. Prvý online Festival pre dušu sa uskutočnil naživo vo štvrtok 15. apríla 2021 od 17.30
h. Svoju priazeň tejto téme vyjadrila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá bola
účastníčkou jednej z diskusií.
Vyvetrať hlavu si diváci a účastníci mohli aj počas sviežeho neformálneho programu, ktorý doplnili krátke
rozhovory s hosťami a vystúpenie bratislavskej hudobnej skupiny Billy Barman. Hostí a hostky festivalom
sprevádzala Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange. Psychológ a programový riaditeľ OZ IPčko
Marek Madro diskutoval s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou a prezidentkou Slovenskej
republiky Zuzanou Čaputovou o problémoch, ktorým ako spoločnosť čelíme a ktoré zásadne vplývajú
na našu mentálnu kondíciu. Témou nových výziev, ktoré pandémia prináša pre deti a mladých ľudí, sa
detailne zaoberala Andrea Madarasová Gecková z Univerzity P. J. Šafárika, Tomáš Horváth z CZŠ
Narnia a psychologička Eva Gajdošová. Hovorili okrem iného aj o tom, že práve pre deti a mladistvých je
pandemické obdobie veľkou skúškou. Prežívali ho totiž úplne inak než dospelí, navyše si museli poradiť
s izoláciou od rovesníkov. Marek Madro v tejto súvislosti poradil, ako náročné chvíle počas bežných dní
zvládať a ako nájsť úľavu a pomoc pri strese a úzkosti, ktoré zažívajú deti, ale aj ich rodičia. Im, ako aj
novodobému fenoménu „multifunkčných rodičov“ sa venovali školská psychologička Gabriela
Herényiová, párový a rodinný terapeut Vlado Hambálek a Lucia Pašková, podnikateľka, mama a
spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku. S moderátorkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou
hľadali odpovede na to, ako čo najlepšie „vypnúť“ a nemať pri tom výčitky svedomia, ako si udržať
psychickú pohodu počas dištančného vzdelávania a aj ako usporiadať chod domácnosti, v ktorej sa musí
naraz skĺbiť pracovný, vzdelávací a aj rodinný život.
Zóna Nadácie Orange na festivale Atmosféra
V roku 2021 sa Nadácia Orange po prvýkrát stala jedným z hlavných partnerov rodinného festivalu
Atmosféra, ktorý sa konal v Hontianskych Nemcoch 6. – 8. augusta 2021. Spolu s občianskym
združením IPčko Nadácia preniesla na festival časť Klubu Machovisko, kde sa hovorilo o duševných
problémoch, ktorým mladí ľudia čelia a našli tam ponuku existujúcich foriem odbornej pomoci v príjemnom
prostredí.
Okrem Zóny Nadácie Orange boli pre návštevníkov pripravené 2 zaujímavé diskusie, ktoré prebehli na
pódiu s názvom Duša. V piatok 6. augusta 2021 o 18.00 h diskutovali Zuzana Juráneková, supervízorka
projektu Online terénna práca v OZ IPčko, a Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange, na tému
Fenomény internetu. Snažili sa zodpovedať otázky ako: Prečo sme na internete zraniteľnejší? Čo je
sexting, kyber/grooming a kto je kyber/groomer? Kam až môžu zájsť online romantické podvody? Čo môže
urobiť rodič a čo škola pre deti, ktoré sa stali ich obeťami?
V sobotu 7. augusta 2021 o 16.00 h si Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange, do debaty s názvom
O duši mladých ľudí a ich prežívaní prizvala Mareka Madra, psychológa a programového riaditeľa OZ
IPčko. Bližšie sa pozreli na to, ako mladí ľudia prežívajú obdobie pandémie. Ako ich duševné zdravie
ovplyvnila pandémia? Prečo to majú inak ako dospelí? Ako (ne)zvládajú izoláciu a vzťahy v online
priestore? Kde a s kým sa môžu poradiť? Aké formy pomoci pre nich existujú?
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FINANČNÁ ČASŤ
Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 331,00 EUR.
V roku 2021 prijala Nadácia Orange finančný dar od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vo výške
440 453,98 EUR. Dar bol použitý primárne na administratívne náklady spojené s chodom Nadácie
Orange, na financovanie reklamného priestoru a komunikácie nadačných aktivít. Tiež bol použitý na
financovanie v oblasti aktívnej komunity (5 mimovládnych organizácií podporených v programe Aktívna
komunita s Nadáciou Orange, 2 projekty strategických partnerov), v oblasti zdravej duše (2 projekty
strategických partnerov), v oblasti výnimočných situácií (4 mimovládne organizácie podporené
v programe Vianočný fond pomoci).
Prijaté príspevky v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet 2020 prijaté prostredníctvom SMS správ od
zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., boli poskytnuté na naplnenie verejnoprospešného účelu
zbierky – zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
Finančné prostriedky získané v rámci verejnej zbierky prostredníctvom SMS správ predstavovali čiastku
6 953,00 EUR. Túto sumu následne Nadácia Orange poskytla na naplnenie účelu zbierky – humanitárnej
a humanitnej pomoci – a to prostredníctvom finančnej podpory 4 mimovládnych organizácií a 1
neformálnej skupiny pracujúcich s ľuďmi nachádzajúcimi sa v dôsledku pandémie v náročných životných
situáciách v sume 6 678,00 EUR a 1 organizácie prevádzkujúcej krízovú linku pomoci v sume 275,00
EUR.
Nadácia Orange prijala aj nepeňažné plnenie od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vo výške 64 270,60
EUR.
Vybrané položky účtovnej závierky v EUR
SÚVAHA

2021

2020

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

300,00

300,00

Dlhodobý hmotný majetok

300,00

300,00

428 237,04

598 573,12

14 500,00

-

413 737,04

598 573,12

Aktíva

OBEŽNÝ MAJETOK
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

178,50

-

Náklady budúcich období

178,50

-

Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

-

-

428 715,54

598 873,12

86 862,46

34 368,15

6 638,78

6 638,78

6 638,78

6 638,78

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

27 729,37

17 485,22

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

52 494,31

10 244,15

Pasíva
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
-

základné imanie
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CUDZIE ZDROJE SPOLU

64 563,16

111 373,84

Krátkodobé záväzky

64 563,16

111 373,84

64 563,16

111 373,84

-

-

277 289,92

453 131,13

Výdavky budúcich období

-

-

Výnosy budúcich období

277 289,92

453 131,13

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

428 715,54

598 873,12

180 676,27

255 386,72

Ostatné dane a poplatky

20,00

25,00

Ostatné pokuty a penále

-

-

800,00

150,00

-

-

234,00

230,00

Tvorba fondov

-

-

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

-

-

270 500,00

142 700,00

-

4 400,00

557 695,00

556 595,00

6 953,00

336,00

1 016 878,27

959 822,72

-

-

64 270,60

59 497,82

-

-

440 453,98

351 538,05

-

2 100,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

557 695,00

556 595,00

Prijaté príspevky z verejných zbierok

6 953,00

336,00

1 069 372,58

970 066,87

-

záväzky z obchodného styku

-

ostatné záväzky

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

NÁKLADY
Ostatné služby

Odpísanie pohľadávky
Dary
Iné ostatné náklady

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Náklady spolu

VÝNOSY
Úroky
Prijaté dary
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb

Výnosy spolu
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Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

52 494,31

10 244,15

-

-

52 494,31

10 244,15

Nadácia Orange v roku 2021 odpísala pohľadávku vo výške 800,00 EUR evidovanú voči organizácii
Solidarita Rómov Gemera z programu Fond pomoci 2020, nakoľko sa rozhodla upustiť od jej vymáhania.
Suma 800,00 EUR predstavuje nepoužitý podiel zaplatenej dane prijatý v roku 2019. Nadácia Orange túto
sumu vrátila miestne príslušnému správcovi dane 4. 10. 2021.
Od apríla 2021 poskytujú Nadácii Orange reklamné a mediálne služby nové agentúry, ide o agentúry Elite
Solutions, s. r. o., a MediaComm, s. r. o. So zmenou agentúr sa zmenili aj jednotlivé náklady spojené so
správou webovej stránky, sociálnych sietí, ako aj nadačných kampaní.
Nadácia Orange nemala v roku 2021 zriadené nadačné fondy.
Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá
žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom,
jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii môžu
mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu
expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na všeobecnú ekonomickú situáciu si však môže
vyžadovať prehodnotenie určitých predpokladov a odhadov. Táto záležitosť môže viesť k významným
úpravám účtovnej hodnoty určitých aktív a pasív v nasledujúcom účtovnom období. V tejto fáze nie je
vedenie Nadácie schopné spoľahlivo odhadnúť dopad, pretože udalosti sa vyvíjajú zo dňa na deň.
Dlhodobejší dopad môže ovplyvniť aj objemy príspevkov a peňažné toky nadácie. Napriek tomu nadácia
ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky aj naďalej plní svoje záväzky k dátumu ich splatnosti, a preto
stále uplatňuje predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti pri zostavovaní účtovnej závierky.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
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Príloha č. 2 Zverejnený text grantového programu Digitálny svet pre každého 2021
Grantový program Digitálny svet pre každého 2021
výzva
Odborné štúdie a prieskumy potvrdzujú, že v Európe aj na Slovensku sa úroveň digitálnej gramotnosti
zlepšuje, zvyšuje sa počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie
podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek týmto pozitívnym trendom však stále
existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť. V nej sa ocitajú ľudia v seniorskom
veku, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladí, ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného
prostredia.
Obdobie pandémie prehlbuje tieto priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k digitálnym
technológiám a tými, ktoré majú prístup obmedzený či žiadny. Takmer pätina žiakov a žiačok zo základných
a stredných škôl sa v období zatvorených škôl nevzdelávala prostredníctvom internetu a 7,5 % sa neučilo
vôbec.
V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné
pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti
bežného života. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti, aby mal každý bez ohľadu
na vek, vzdelanie, povahu svojho zamestnania či sociálno-ekonomické zázemie možnosť rozvoja svojich
digitálnych zručností.
Otvárame preto pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého cieľom je rozvíjať
digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou a uľahčiť im život
v digitálnej dobe.
V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:
a) rozvoj digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám – podpora
vzdelávacích programov rozvoja schopnosti hľadať a používať informácie, kritického myslenia, funkčných
zručností, komunikácie, kreativity, kooperácie a elektronickej bezpečnosti,
b) budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami –
podpora vytvárania spoluprác s expertami, vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov,
dobrovoľníkov s cieľom zabezpečenia udržateľnosti vzdelávacích programov a šírenia know-how a dobrej
praxe.
PROGRAM PODPORÍ:
projekty pravidelného prezenčného či dištančného neformálneho mimoškolského vzdelávania –
workshopy, školenia, letné školy, a iné formy:
▪
▪
▪

rozvíjajúce základné a pokročilé zručnosti a vedomosti umožňujúce efektívne používať širokú škálu
digitálnych médií – zariadení (PC, notebook, tablet, smartfón, mobilný telefón), softvérov, sietí,
rozvíjajúce schopnosti používať digitálne technológie na komunikáciu a spoluprácu, využívanie
služieb na internete,
podporujúce získavanie a vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu na internete,
prinášajúce kritický prístup k informáciám a obsahu dostupnému vďaka digitálnym prostriedkom,
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▪
▪
▪

zlepšujúce zručnosti tvorby digitálneho obsahu, digitálnu tvorivosť v kreatívnom programovaní
v rôznych programovacích jazykoch,
poskytujúce poznanie etických a právnych zásad súvisiacich s prácou s digitálnymi médiami,
ochranou informácií, obsahu, údajov a digitálnych identít,
podporujúce motiváciu využívania digitálnych médií – rozvíjanie osobnosti, zručností, zvyšovanie
možností ďalšieho vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce, účasti v spoločnosti, zvládnutia
každodenných situácií bežného života.

projekty budovania kapacít mimovládnych neziskových organizácií s cieľom digitálnej inklúzie cieľovej
skupiny:
▪
▪
▪
▪

mapovanie potrieb cieľovej skupiny a príprava dlhodobého vzdelávacieho programu,
rozvoj digitálnej gramotnosti sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, dobrovoľníkov, zamestnancov
organizácie,
spolupráce mimovládnych neziskových organizácií pracujúcich s cieľovou skupinou, vzdelávacích
organizácií a expertov v poznaní digitálnych technológií,
udržanie a šírenie overených programov digitálnej inklúzie iným organizáciám, smerujúcim k iným
cieľovým skupinám.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU
Mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy, Slovenský červený kríž):
▪ pracujúce so zraniteľnými skupinami (komunitné, nízko-prahové, krízové centrá, domovy na
polceste, domovy pre seniorov, a pod.),
▪ pôsobiace v oblasti vzdelávania a rozvoja digitálnej gramotnosti.
Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude
možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektami.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Projekty budú určené pre zraniteľné skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou, ktorí majú
limitujúci alebo žiadny prístup k technológiám:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

deti, mladí, rodiny, dospelí z marginalizovaných skupín a komunít,
rodiny s jedným rodičom, mnohodetné rodiny,
rodičia na/po materskej a rodičovskej dovolenke,
seniori,
deti, mladí ľudia, dospelí so zdravotným postihnutím,
nezamestnaní, ľudia hľadajúci si prácu, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
ľudia s nedostatočným vzdelaním (neukončené základné, stredné),
ľudia z domácností s nízkymi príjmami, v hmotnej núdzi,
iné skupiny ľudí ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

FINANČNÉ PODMIENKY
Na podporu projektov mimovládnych neziskových organizácií napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude
prerozdelená celková suma 100 000 EUR. Na realizáciu jedného projektu je možné žiadať čiastku maximálne
do výšky 5 000 EUR.
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Financie môžu byť použité na:
▪
personálne zabezpečenie projektových aktivít – mzdové náklady expertov, lektorov, koordinátorov,
zabezpečenie ubytovania a stravy, cestovné náklady,
▪
materiálne a technické vybavenie nevyhnutné na realizáciu projektových aktivít maximálne do 30 % zo
žiadanej sumy, v projekte je jasne zdôvodnená jeho potreba, naviazanie na vzdelávacie aktivity,
dostupnosť pre cieľovú skupinu,
▪
licencie vzdelávacích počítačových programov,
▪
náklady spojené s účasťou zamestnancov, pracovníkov, dobrovoľníkov na vzdelávacích kurzoch,
tréningoch, školeniach,
▪
organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia
▪
občerstvenie a odmeny pre účastníkov maximálne do 5 % zo žiadanej sumy.
Financie nemôžu byť použité na:
▪ telekomunikačné služby (náklady na telefón a internetové pripojenie),
▪ jednorazové krátkodobé projekty,
▪ individuálne vzdelávanie vo forme štipendií,
▪ študijné pobyty v zahraničí, výskumné a vedecké projekty,
▪ nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu následné podporné aktivity,
▪ projekty realizované v zahraničí.
POSUDZOVANIE PROJEKTOV
Predložené projekty bude posudzovať externá nezávislá hodnotiaca komisia zložená z expertov venujúcich sa
digitálnym technológiám, vzdelávaniu, odborníkov poznajúcich potreby a situácie skupín pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia, doplnená o zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA
▪
▪

▪

súlad projektu a jeho aktivít s tematickým zameraním programu,
aktivity realizované v čase mimo školského vyučovania, zamerané na neformálne celoživotné
vzdelávanie cieľových skupín s vhodne zvolenou mierou prezenčného a dištančného vzdelávania
(dodržiavajúce všetky opatrenia v súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou),
poznanie a popis potrieb cieľovej skupiny – prispôsobenie aktivít potrebám zraniteľnej cieľovej skupiny,
dôraz na spoluprácu s rodičmi, medzigeneračný prvok, prepájanie komunity, ďalších inštitúcií pri
zavádzaní aktivít do praxe,

▪

participatívny charakter aktivít – cieľová skupina sa aktívne podieľa na procese poznávania, má
možnosť ovplyvniť obsah vzdelávacieho programu,

▪
▪
▪

popis kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov, dopadov realizovaných aktivít,
personálne zabezpečenie projektu,
jasnosť, konkrétnosť a realizovateľnosť,

▪

dlhodobý charakter a udržateľnosť projektu s potenciálom sieťovania a šírenia dobrej praxe,

▪

efektívne nastavenie časového harmonogramu a prepojenie rozpočtu s plánovanými aktivitami.

PREDKLADANIE PROJEKTOV
Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom online systému
egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.
V prípade, že sa vaša organizácia v rokoch 2018 – 2020 uchádzala o podporu v grantových programoch
Nadácie Orange prostredníctvom elektronického systému egrant, použite pôvodné prihlasovacie údaje. Nová
registrácia do online systému je povinná pre tie organizácie, ktoré sa o finančnú podporu cez systém egrant
uchádzali pred rokom 2018 alebo sa o podporu v Nadácii Orange uchádzajú po prvýkrát.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
▪
▪
▪
▪
▪
▪

otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov: 18. máj 2021
uzávierka prijímania projektov: 15. jún 2021 do 23:59
hodnotenie projektov odbornou nezávislou hodnotiacou komisiou a schválenie projektov Správnou
radou Nadácie Orange: 17. jún – 2. júl 2021
zverejnenie výsledkov hodnotenia: 6. júl 2021
realizácia podporených projektov: od začiatku júla do konca novembra 2021
predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu: do 10. decembra 2021

ZMLUVNÉ PODMIENKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s
mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za projekt v stanovenom termíne predloží
prostredníctvom elektronického formulára záverečnú obsahovú a finančnú správu o realizácii projektu
a fotografie z realizovaných aktivít.
KONZULTÁCIE PROJEKTOV
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky Silvia
Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré s
Nadáciou Orange program administruje. Kontaktovať ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk.
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Príloha č. 3 Zoznam podporených projektov v programe Digitálny svet pre každého 2021
No.

1

2

3

4

Názov predkladateľa

Asociácia
Nepočujúcich
Slovenska

Názov projektu

Digitálna priepasť sa
dá zmierniť
posunkovou

Asociácia pre kultúru, Rozvíjanie digitálnych
vzdelávanie a
zručností
komunikáciu (ACEC)
dobrovoľníkov

Asociácia ProRoma
Profit

Autistické centrum
Andreas n. o.

Digitálny kód pre
komunitu

Každý sme iný

Podporená
suma

2 300,00 €

3 500,00 €

2 500,00 €

4 500,00 €

Mesto

Žilina

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Prešov

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Kraj

Žilinský

Bratislavský

Prešovský

Bratislavský

Anotácia projektu
Zámerom projektu je zabezpečiť sluchovo postihnutým ľuďom možnosť využívania digitálnych
zariadení nielen bezpečne, ale aj s plnohodnotným prístupom. Plánovanými aktivitami sa
zabezpečí realizácia školení, prednášok, workshopov šitých priamo na mieru s dôrazom na
individuálny prístup ku každému jednotlivcovi podľa schopnosti porozumenia. Očakávaným
výsledkom projektu bude prispievať k odstráneniu informačných a komunikačných bariér v
digitálnom priestore a tiež znižovanie tejto priepasti medzi rýchlo sa vyvíjajúcimi trendom
digitalizácie. Finančné prostriedky budú použite na notebooky, odmeny pre lektorov a tlmočníka a
spracovanie videa do posunkového jazyka.
Projekt je zameraný na rozvoj digitálnych zručností dobrovoľníkov pôsobiacich v
marginalizovaných komunitách, ktorí sami patria do zraniteľných skupín s limitovaným prístupom
k technológiám. Vďaka vzdelávaniu sa dobrovoľníci naučia sebavedomejšie pracovať s počítačom a
tabletom, používať email, základné programy MS Office, využívať internet a siete a rozvíjať
schopnosť hľadať a používať získané informácie, s dôrazom na zvýšenie bezpečnosť pri práci na
PC, telefónoch aj na sociálnych sieťach. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre
lektorov, cestovné, stravné a tablety.
Projektový zámer Asociácie ProRoma Profit je zameraný na rómsku komunitu, ktorá žije v lokalite
mestského geta v Prešove. V lokalite býva asi 1200 ľudí, pracujú tam 2 Komunitné centrá, s
ktorými združenie úzko spolupracuje. Cieľom je vytvoriť vzdelanú reprezentáciu z obyvateľov tak,
aby dokázali zastupovať záujmy lokality a pôsobili motivačne aj vo vnútri komunity. K tomu
nevyhnutne potrebujú zvyšovať svoju digitálnu gramotnosť, školenia budú viesť odborníci v oblasti
digitalizácie v kombinácii s lektormi v oblasti sociálnych vecí, komunikácie zdravia, vzdelávania a
zamestnanosti. Výstupom má byť vznik Komunitnej rady, v ktorej bude 15 členov, ktorých
pôsobenie bude mať pozitívny dopad na rozvoj celej komunity. Finančné prostriedky budú použité
na odmeny pre lektorov a tablety.
Cieľom projektu je prostredníctvom digitálnej gramotnosti podporiť komunikáciu a nezávislosť
detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Prostredníctvom práce s rôznymi programami
sa podporí zvyšovanie vývinovej úrovne detí s autizmom, najmä rozvoj reči a podporu
porozumenia reči. V skupine tínedžerov s Aspergerovým syndrómom sa podporí participatívnosť a
spolupráca pri vytváraní novej online platformy, ktorá bude slúžiť pre zdieľanie konkrétnych
zážitkov, túžob, fotiek či videí. Pre menšiu skupinu maturantov projekt zabezpečí krúžok
programovania ako prípravu na vysokú školu alebo zamestnanie. V neposladenom rade projekt
podporí aj niekoľko školení pre interných zamestnancov centra Andreas v oblasti digitálnej
gramotnosti. Finančné prostriedky budú použité na notebook, tablet a licencie.

No.

5

6

7

8

9

Názov predkladateľa

BAFF SA o.z.

CLAUDIANUM n.o.

Človek v ohrození,
n.o.

Názov projektu

Zmeň svoju budúcnosť

Digitálne technológie
môžu byť dostupné
pre všetkých

Rozvoj digitálnych
zručností v prostredí
MRK

Podporená
suma

2 500,00 €

3 000,00 €

3 500,00 €

Mesto

Moldava nad
Bodvou

Modra

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Košický

BAFF SA o.z. sa v rámci projektu bude venovať 20 deťom a ich rodičom zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Projekt povedie účastníkov svetom prípravy na vzdelanie či získania
povedomia o potrebe počítačovej gramotnosti a otvorí im možnosti práce a poznania. Vzdelávanie
bude prebiehať v oblasti základných digitálnych zručností, práce s aplikáciami, online
komunikácie, etike a bezpečnosti v online priestore. Aktivity podporia mládež v ďalšom vzdelávaní
a pomôžu ich rodičom pri hľadaní práce. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odmeny pre
lektorov a notebook.

Bratislavský

Projekt sa zameriava na zvýšenie dostupnosti a schopnosti využívať digitálne technológie ľuďmi s
mentálnym a kombinovaním postihnutím z rehabilitačného strediska CLAUDIANUM. Aktivity
budú zamerané na základné využívanie telekomunikačných zariadení, bezpečnosť v online
priestore, prípravu dokumentov na komunikáciu s úradmi, s potenciálnymi zamestnávateľmi na
chránenom pracovisku. Vybrané sociálne pracovníčky budú okrem edukácie a individuálnych
konzultácii klientom poskytovať poradenstvo, priebežne vyhodnocovať progres a dosahovanie
individuálnych cieľov klientov. Podporou projektového tímu pri individuálnych konzultáciách budú
tiež študenti z praxe, ktorí budú participovať s klientmi na dosahovaní cieľov. Finančné prostriedky
budú použité na mzdy, vzdelávacie softvéry a laptopy.

Bratislavský

DIVÉ MAKY

Letná akadémia 2021

1 600,00 €

Bratislava mestská časť
Devín

Bratislavský

Domov sv. Jána z
Boha, n. o.

Rozvoj základných
digitálnych zručností u
ľudí bez domova so
zameraním na
opätovné zaradenie sa
na pracovnom trhu

4 320,00 €

Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

Občianske združenie DIVÉ MAKY plánuje realizovať Letnú akadémiu pre 40 nadaných rómskych
detí zo sociálne slabých rodín. Deti v rámci 8 dňovej Letnej akadémie absolvujú tréningy zamerané
na digitálnu gramotnosť, osobnostný a umelecký rozvoj. Budú sa venovať funkčným zručnostiam
pri práci s počítačmi, technológiami a sociálnymi sieťami, efektívnemu vyhľadávaniu informácii na
internete, kritickému mysleniu pri práci s informáciami, bezpečnosti v online priestore. Deti
dostanú tiež priestor pomenovať témy, ktoré vnímajú ako problémové pri ich online vzdelávaní a
budú sa im spoločne venovať. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a
cestovné.
Cieľom projektu je vytvorenie možnosti vzdelávania pre ľudí bez domova, so zameraním na
zvýšenie základných digitálnych zručností, ktoré im pomôžu pri vyhľadávaní a uchádzaní sa o
prácu. Projekt umožní organizácii vytvoriť sériu 20 krátkych kurzov, na ktorých sa naučia používať
internetový prehliadač, vyhľadávať si pracovné ponuky na pracovných portáloch a iných
špecializovaných stránkach, pripraviť si v textovom editore životopis a používať elektronickú
poštu. V zariadení budú vytvorené PC stanice, ktoré budú ľuďom bez domova denne k dispozícii a
umožnia im dlhodobé vzdelávanie. Finančné prostriedky budú použité na notebooky, licencie a
odmeny pre lektorov.
Nezisková organizácia ED-IT n.f. podporí vzdelávanie klientov Centra sociálnej starostlivosti CSSAVE v Dubnici nad Váhom. Skupina klientov, ktorí sú zo zdravotných a sociálnych dôvodov
umiestnení v zariadení, absolvujú workshopy a získajú praktické zručnosti s prácou s digitálnymi
technológiami. Keďže Centrum má za cieľ pomôcť klientom vrátiť sa do bežného života v
spoločnosti, tento program im v tom pomôže cez nadobudnuté digitálne zručnosti. Finančné
prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, prenájom priestorov a tablety.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

10

ED-IT n.f.

Digitálne zručnosti
klientov centra
sociálnych služieb

3 500,00 €

Nová Dubnica

Trenčiansky

11

HARMÓNIA n.o.

Odhaľme tajomstvo
digitálneho sveta

3 560,00 €

Prievidza

Trenčiansky

12

Jazmín n.o.

Digitálne aj v Jazmíne

2 500,00 €

Handlová

Trenčiansky

13

KIRA n.o.

Podporné bývanie nový život, nový
začiatok

1 480,00 €

Trnava

Trnavský

Kvalita života,
FMK,n.o.

Rozvoj digitálnej
gramotnosti seniorov,
ťažko zdravotne
postihnutých a detí zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia s
limitovaným
prístupom k
technológiám

3 000,00 €

Prešov

Prešovský

14

Anotácia projektu
Pracovníci útulku Harmónia n.o. Prievidza zriadia počítačovú miestnosť, kde budú rozvvíjať
digitálnu gramotnosť klientov ohrozených sociálnym vylúčením. Klienti sa naučia využívať
novodobé technologické zariadenia vo svoj prospech pre súkromný aj pracovný život. Deti žijúce v
zariadení budú mať možnosť miestnosť využívať pri príprave na školské vyučovanie, v prípade
opätovného dištančného vzdelávania budú miestnosť resp. technické zariadenia využité aj na tieto
účely. Pracovníci zariadenia rozšíria svoje vedomosti absolvovaním dvoch kurzov, ktoré vedia
využiť pri každodennej práci. Finančné prostriedky budú použité na prenájom miestnosti, licencie,
notebooky, odmeny pre lektorov, cestovné a ubytovanie pre lektorov.
Nezisková organizácia Jazmín poskytuje sociálne služby krízovej intervencie 45 klientom, ktorí
prišli o bývanie alebo boli vystavení násiliu. Organizácia zriadila tiež chránenú dielňu, v ktorej
pracuje 7 zdravotne postihnutých zamestnancov. Cieľom projektu bude zabezpečiť vzdelávanie
zamestnancov a pomôcť im tak skvalitniť svoju prácu. Cieľovou skupinou sú aj klienti, ktorí
potrebujú nadobudnúť elementárne zručnosti pri práci s digitálnymi médiami, ktoré im umožnia
uchádzať sa o zamestnanie, presadiť sa na trhu práce a tak sa začleniť do spoločnosti. Finančné
prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a počítače.
Projekt organizácie KIRA sa venuje zdravotne postihnutým ženám ubytovaným v Zariadení
podporovaného bývania Rohov v Senici. Cieľom služby je uľahčiť týmto klientkam začlenenie sa do
komunity a žiť bežný život, s možnosťou uplatniť sa na trhu práce. Nevyhnutným predpokladom je
v tomto prípade poskytnutie vzdelania v oblasti využívania digitálnych technológií v každodennom
pracovnom i bežnom živote. Organizácia bude na projekte spolupracovať s lektormi a študentmi
stredných škôl, ktorí po príprave a školeniach budú odovzdávať poznatky klientkam v ich
domácom prostredí vo forme individuálnych hodín. Finančné prostriedky budú použité na odmeny
a mzdy, notebook, licencie a cestovné náklady.
Aktivity organizácie Kvalita života, FMK, n.o. budú zamerané najmä na ľudí a rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia, seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby. Vzdelávanie umožní
deťom a mladým ľuďom, aby mohli v prípade nemožnosti prezenčného vzdelávania absolvovať
plnohodnotne dištančné vzdelávanie a tiež im pomôže v prevencii psychopatologických javov,
napr. závislosti od internetu či kyberšikany. Pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorí nie
sú schopní dochádzať na vyučovanie, bude vzdelávanie organizované individuálne v ich domácom
prostredí. Tieto stretnutia im umožnia získať užitočné poznatky, aby vedeli filtrovať obsah na
internete a nepodliehali rôznym dezinformáciám a hoaxom. Finančné prostriedky budú použité na
odmeny pre lektorov a tablety.
Projekt je určený matkám z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi v Košickom kraji. Mnohé majú
ukončenú len základnú školu, prípadne nedokončenú strednú školu, práca s počítačom je pre nich
neznáma vec. Zväčša sú nezamestnané a nemajú možnosť si vyhľadať voľné pracovné miesta, či
napísať si životopis. Občianske združenie Maják nádeje pre matky pripraví dlhodobý kurz práce s
počítačom, zameraný na prácu s internetom a základné digitálne zručnosti. Vzdelávanie bude
prebiehať individuálnou formou vo dvojici lektora s matkou, aby bolo prispôsobené individuálnych
potrebám aj schopnostiam konkrétnej účastníčky. Osvojenie práce s počítačom matkám otvorí
možnosti pre hľadanie si zamestnania a rozšíri o možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Finančné
prostriedky budú požité na notebook a odmeny pre lektora.

8

No.

15

Názov predkladateľa

Maják nádeje

Názov projektu

Počítačový kurz pre
matky z rodín v núdzi

Podporená
suma

2 400,00 €

Mesto

Košice mestská časť
Staré Mesto

16

MARGARÉTKA

Fotografia ako cesta
do duše

2 180,00 €

Banská
Štiavnica

17

MiKKoV

Nevidím a predsa som
si istý aj na internete

2 635,50 €

Banská
Bystrica

18

Milujem knihy/Amo
libris

Učíme sa celý život

4 420,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

19

MINORITY SK

Počítač chceme
ovládať aj my

2 000,00 €

Svidník

Kraj

Košický

Anotácia projektu
Občianske združenie MARGARÉTKA pracuje v dennom stacionári s mladými ťažko zdravotne
postihnutými klientmi, ktorí majú rôzne pridružené ochorenia. Zámerom projektu je poskytnúť
klientom možnosť sebarealizácie a tak ich motivovať ku práci s digitálnymi technológiami. Cieľová
skupina sa bude zaoberať aj fotením podľa rôznych zadaní a následne digitálnym spracovaním
fotografií v programe na úpravu a archiváciu fotiek. Klienti tak spoznajú nové technológie, zvýši sa
ich sebavedomie a tvorivý prístup a dostanú možnosť prezentácie vlastnej tvorby pred verejnosťou
a ostatnou komunitou. Finančné prostriedky budú použité na fotoaparáty a odmeny pre lektorov.

Občianske združenie MiKKOV vytvorí sieť s niekoľkými partnermi projektu - Verejnou knižnicou
Mikuláša Kováča, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, špeciálnou strednou školou,
domovom dôchodcov a partnerskými občianskymi združeniami a expertmi. Zámerom projektu je
vytvoriť cyklus vzdelávacích aktivít pre nevidiacich a slabozrakých a inak znevýhodnených občanov
Banskobystrický z oblasti využívania IT. Zrealizujú sa workshopy na tému kritického myslenia, kde sa slabozrakí
klienti budú učiť vyhľadávať na internete dôveryhodné zdroje informácií, rozpoznávať v správach
hoaxy, ako aj používať nové pomôcky. S pomocou verejnej knižnice, združenie zabezpečí
kontinuálne používanie a požičiavanie pomôcok slabozrakým aj po skončení projektu. Finančné
prostriedky budú použité na lupy, držiak, mp3 prehrávače a odmeny.
Občianske združenie Milujem knihy/Amo libris založili pracovníci a priaznivci Staromestskej
knižnice v Bratislave. V jej priestoroch pripravia pre záujemcov seniorského veku a ľudí bez práce
program rozvoja digitálnych kompetencií. Okrem kurzov má združenie za cieľ zabezpečiť 6
prednášok týkajúcich sa bezpečnosti práce na internete a kritického myslenia. Tie budú určené
Banskobystrický
nielen skupinám seniorov a nezamestnaných, ale aj deťom, mládeži a ostatným záujemcom o tieto
témy. Seniori získajú istotu v práci s technológiami, schopnosti komunikovať s rodinou a
nezamestnaní zvýšia svoje šance na zaradenie sa do pracovného života. Finančné prostriedky budú
použité na notebook a honoráre.
Cieľovú skupinu projektu združenia MINORITY SK tvoria deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, dlhodobo nezamestnaní, seniori a invalidní dôchodcovia zo Svidníka. Lektori budú
tieto skupiny vzdelávať v oblasti praktického využívania digitálnych technológií pre bežný
pracovný, školský a súkromný život a pre komunikáciu. Žiaci sa vďaka nadobudnutým zručnostiam
Bratislavský
budú môcť plnohodnotne zúčastniť vyučovania aj v prípade dištančného vzdelávania,
nezamestnaní ľudia sa pripravia na trh práce, seniori a invalidní dôchodcovia sa naučia vyhľadávať
dôležité informácie a používať technológie v súvislosti so svojou liečbou a komunikáciu s
doktorom. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, tablety a dataprojektor.
Občianske združenie Moja asistencia, o.z. pomáha zlepšovať starostlivosť o zdravotne ťažko
postihnutých ľudí a poskytuje im integračné aktivity vzdelávacieho charakteru. Združenie chce
projektom zapojiť zdravotne ťažko postihnuté deti do sveta informačných technológií. Rovnako
ako deti bez postihnutia chcú spoznávať nové veci, a chcú byť v kontakte s okolitým svetom. Majú
Prešovský
sťažené podmienky osobného stretávania nielen z dôvodu náročnej pandemickej situácie, ale
hlavne z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu. Deti sa budú učiť základy práce v
rôznych programoch a následne aj základy programovania, čo bude mať pozitívny vplyv aj na ich
neskoršie pracovné zameranie. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov,
prenájom priestorov, cestovné, stravné, notebook a tablet.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

20

Moja asistencia, o.z.

Zdravotne
znevýhodnené deti sa
radi zapoja do
moderného sveta
informačných
technologií

21

Neinvestičný fond II.
internej kliniky centra pre ťažko
liečiteľné vredy, n.f.

V spojení s
nemocnicou

22

OBČIANSKE
ZDRUŽENIE "OZ
BELASÝ MOTÝĽ"

Učíme sa novým
technológiám

23

Občianske združenie
pri Zariadení pre
seniorov v
Moravanoch nad
Váhom

Online priestor aj pre
seniorov v
Moravanoch nad
Váhom

24

OPRE ROMA
SLOVENSKO

Ten správny klikk

Podporená
suma

Mesto

2 000,00 €

Banská
Bystrica

4 990,00 €

Martin

1 300,00 €

2 099,00 €

2 000,00 €

Ľudovítová

Moravany nad
Váhom

Rimavská
Sobota

Kraj

Anotácia projektu

Neinvestičný fond II. internej kliniky - centra pre ťažko liečiteľné vredy má zámer, aby Interná
klinika gastroenterologická v Martine držala krok s technológiami a prispôsobovala im svoj čas aj
prístup. Projekt V spojení s nemocnicou prinesie moderné technológie pacientom - seniorom,
ľuďom zo sociálne slabších pomerov, vďaka ktorým si v správne nastavenom a prevedenom
systéme pacient sám vyhľadá a prečíta informácie, prípadne si ich nechá prerozprávať
poloautomatickým systémom. Ďalej si bude môcť pozrieť aktuálny harmonogram vyšetrení a tak
Banskobystrický
prispôsobiť svoju myseľ nadchádzajúcemu náročnému obdobiu. Získajú možnosť byť v spojení s
blízkymi a príbuznými. Zlepší sa informovanosť pacientov, ich praktické zručnosti a istota v práci s
technológiami, zvýši sa ich komfort a psychická pohoda, čo povedie k lepšiemu priebehu vyšetrení.
Ošetrujúci personál bude zaškolený v práci s technológiami, aj v pomoci pacientovi pri používaní
nových digitálnych zariadení. Finančné prostriedky budú použité na tablety a odmeny pre
lektorov.
OZ BELASÝ MOTÝĽ chce prostredníctvom realizácie projektu zriadiť počítačovú miestnosť, kde
môže vzdelávať klientov Zariadenia sociálnych služieb BENEFIT v Ľudovítovej. Výučba prebehne aj
v spolupráci so žiakmi Základnej školy vo Výčapoch-Opatovciach, ktorí budú klientom pomáhať
nadobudnúť nové zručnosti. V zariadení žijú seniori a zdravotné postihnutí ľudia, ktorí by sa chceli
Žilinský
v živote ešte veľa toho naučiť a o digitálny svet sa zaujímajú z vlastnej iniciatívy. Klienti sa naučia
tiež komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi prostredníctvom technológií, aby mohli byť s
nimi v kontakte aj v časoch, keď osobné stretnutia nie sú možné. Finančné prostriedky budú
použité na notebooky, tablety a licencie.

Nitriansky

Trnavský

Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom chce zabezpečiť pre
klientov možnosti kontaktu s rodinou a blízkymi a naučiť ich komunikovať formou mailov a video
hovorov s rodinnými príslušníkmi. Prebiehať budú kurzy pre zamestnancov aj klientov, s ktorými
bude odborný lektor pracovať v malých skupinách s dôrazom na individuálny prístup. Vzdelávacími
aktivitami chce združenie zabrániť sociálnej izolácii klientov a zhoršovaniu ich zdravotného stavu.
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a tablet.
Iniciatíva Opre Roma plánuje rozšíriť komunikačný tím aktivistami, ktorí budú pôsobiť v desiatich
lokalitách, kde rómske komunity nemajú prístup k internetu. Aktivisti budú po vyškolení
odovzdávať v teréne svoje vedomosti a pomáhať komunitám pri riešení rôznych problémov.
Vzdelávanie bude zamerané aj na vyhľadávanie dôležitých informácií na internete a rozpoznávanie
fake news. Iniciatíva tiež zorganizuje rôzne fóra s pomocou samospráv, a to na mesačnej báze.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, tablety a prenájom priestorov.

OZ ŠarMich plánuje v rámci projektu zorganizovať pre členov miestneho Klubu dôchodcov JDS
kurzy práce s počítačom a IT základov. Cieľom kurzov je odstránenie strachu z digitálnych
technológií a získanie zručností potrebných pre bežný život. Témy kurzov budú prispôsobené aj
Banskobystrický
záujmom a potrebám klientov, aby sa zvýšila ich motivácia pracovať s technikou. Finančné
prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, notebooky s príslušenstvom, prípravu
metodických materiálov, premietacie plátno a dataprojektor.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

25

OZ ŠarMich

Digitálna jeseň - rozvoj
digitálnej gramotnosti
seniorov v obci
Šarišské Michaľany

26

Partneri pre sociálny
rozvoj a pomoc

Cesta životom v
digitálnom svete

27

Pokojný život, n.o.

Vzdelávanie seniorov v
dennom stacionári
Pokojný život, Ulič

28

Promethea

Spolu online

29

QUO VADIS, o.z.

Digitálne vzdelanie pre
každého

Podporená
suma

Mesto

4 600,00 €

Šarišské
Michaľany

928,50 €

Prešov

4 051,00 €

Snina

880,00 €

Rohov

1 566,00 €

Zvolen

Kraj

Anotácia projektu

OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc sa venuje mladým dospelým mužom po odchode z
detského domova. Prostredníctvom vzdelávacieho programu Cesta životom ich vedie k zvládnutiu
samostatného života a to aj v čase pandémie a digitalizácie spoločnosti. V súčasnosti chce
Prešovský
zmodernizovať priestory zariadenia a zrealizovať 10 školení, ktoré budú zamerané na digitálne
zručnosti, kombináciou prezenčného a dištančného vzdelávania chce svojich klientov pripraviť na
digitálne výzvy, trh práce ako ja prípadnú III. vlnu pandémie. Finančné prostriedky budú použité na
odmeny pre lektorov, webkameru a občerstvenie.
Nezisková organizácia Pokojný život, ktorá poskytuje služby denného stacionára v Uliči, má zámer
poskytnúť svojim klientom, ktorými sú seniori, možnosť získať základy počítačovej techniky a
zlepšiť tak ich digitálnu zručnosť. V súčasnej dobe pandémie patria títo klienti k najzraniteľnejším
skupinám obyvateľstva. Toto obdobie bolo pre nich zložité najmä z dôvodu, že nemali kontakt so
Prešovský
svojimi blízkymi a boli často odkázaní iba sami na seba, prípadne na pomoc stacionára. N.o. sa
preto rozhodla pomôcť im odstrániť túto digitálnu priepasť prostredníctvom vzdelávacieho kurzu.
Po jeho absolvovaní budú môcť využívať nielen nové spôsoby komunikácie, ale dokážu
prostredníctvom internetu získavať mnohé informácie, nové zručnosti i rozšírenie rôznych
záujmov. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a prenájom priestorov.
OZ Promethea realizuje projekt pre prijímateľky sociálnej služby v DSS Rohov, ktoré majú
mentálne znevýhodnenie alebo trpia psychickým ochorením. Primárnou snahou pracovníkov sú
také aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie, ktoré smerujú k väčšej samostatnosti a sebestačnosti
prijímateliek, a to aj v oblasti digitálnej gramotnosti a elektronickej komunikácie. Pre tento účel
Prešovský
vznikol E-krúžok, kde prijímateľky nadobúdajú potrebné vedomosti a zručnosti pri práci s mobilmi,
tabletmi a notebookmi. Potreba online komunikácie sa stáva naliehavou najmä v čase
pandemických opatrení, kedy prijímateľky nemôžu prijímať návštevy svojich blízkych, ani opúšťať
zariadenie. Finančné prostriedky budú použité na notebooky a tablety.
Občianske združenie QUO VADIS zastrešuje rovesnícke vzdelávanie v mimoškolskom
vzdelávacom programe pre deti z marginalizovaných rómskych komunít v okolí Zvolena na
Základnej škole Jilemnického s cieľom podporiť dostupnosť digitálnych technológií. Pravidelnými
stretnutiami s deťmi z I. stupňa pochádzajúcimi z vylúčených komunít podporuje rozvoj ich
digitálnych zručností potrebných pre ďalšie vzdelávanie, dosiahnutie úspechu a zlepšenie
Trnavský
študijných výsledkov. Vyškolený rovesnícky tím II. stupňa na základe získaných kompetencií a pod
vedením lektora dostane priestor pilotne realizovať rovesnícke vzdelávanie počas Letnej školy pre
deti z vylúčenej komunity ako aktivitu rozvoja digitálnych zručností. Mimoškolský vzdelávací
program pre deti z vylúčenej komunity prebieha aj v priestoroch centra, na základe pandemickej
krízy začal akcentovať práve digitálne vzdelávanie, ktoré sa stane súčasťou programu už natrvalo.
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, notebook a licencie.
Cieľovou skupinou projektu sú seniori a mladí ľudia s postihnutím z integrovaného centra
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, pričom mnohí klienti trpia poškodením mozgu a stratenou
schopnosťou hovoriť. Plánovaný nácvik používania novej komunikačnej pomôcky bude zobrazovať
Banskobystrický akýsi most vzájomného porozumenia medzi klientmi, ich rodinami a personálom, ktorý výrazne
prispeje k podpore osobnostnej autonómie každého z nich. Komunikačný program podporí u
klientov so zdravotným znevýhodnením a s limitovaným prístupom k technológiám rozvoj
digitálnej gramotnosti, schopnosti hľadať a používať informácie, kritické myslenie, funkčné
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

30

RAFAEL dom n.o.

Digitálna alternatívna
augmentatívna
komunikácia pre
zraniteľných

31

Romano kher Rómsky dom

32

33

Podporená
suma

Mesto

Kraj

690,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

Poučme sa z
pandémie

2 500,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

Saplinq, o.z.

Novými médiami proti
nenávisti

1 900,00 €

Košice mestská časť
Západ

Košický

SpecialCare

Búrame digitálnu
priepasť u seniorov a
zdravotne ťažko
postihnutých

4 600,00 €

Košúty

Trnavský

Anotácia projektu
zručnosti a kreativitu. Umožní lepšiu komunikáciu s rodinami, lepšie začlenenie do spoločnosti a
uľahčí nadväzovanie či udržiavanie sociálnych kontaktov nielen v prípade krízovej situácie.
Finančné prostriedky budú použité na tablety a komunikačný program.
Projekt je určený žiakom základnej školy zo znevýhodneného prostredia v mestskej časti
Podunajské Biskupice v Bratislave. Realizátorom projektu je občianske združenie Romano kher –
Rómsky dom, ktoré so školou dlhodobo spolupracuje. Projekt je zameraný na zlepšenie
počítačových zručností detí, ktoré doma nemajú osobný počítač. Očakáva sa, že deti počas letných
táborov a počas počítačového kurzu budú ovládať základy písania na počítači, oboznámia sa
základmi Excelu, PowerPointu a budú lepšie ovládať vyhľadávanie informácií potrebné pri
vzdelávaní. Nadobudnutie základných zručností im pomôže v ich ďalšom vzdelávaní a uľahčia
štúdium. Finančné prostriedky budú použité na notebook a mzdy.
Občianske združenie Saplinq sa od roku 2012 venuje presadzovaniu ľudských a občianskych práv
LGBT+ ľudí na Slovensku. V rámci projektu Saplinq zorganizuje vzdelávací program Novými
médiami proti nenávisti, ktorého sa zúčastní 20 účastníkov a bude zameraný na rozvoj digitálnych
zručností a prípravu digitálneho obsahu. Ambíciou projektu je prispieť digitálnej inklúzii zraniteľnej
skupiny akou je LGBT+ mládež, k budovaniu kapacít občianskeho združenia Saplinq, ako aj k
zvyšovaniu povedomia o ľudských a občianskych právach (nielen) LGBT+ menšiny, zdôrazňovať
dôležitosť hodnôt ako sú demokracia, rovnosť, sloboda prejavu ako opak negatívnych fenoménov
ako je homofóbia, transfóbia alebo rasizmus. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre
lektorov a koordinátora a notebook.
Cieľom projektu je zvýšenie IT gramotnosti prostredníctvom školení u prijímateľov sociálnych
služieb Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Seredi. Pre úspešné osvojenie zručností
sú školenia rozvrhnuté s väčšími časovými odstupmi s dôrazom na praktické precvičovanie priamo
so zariadeniami, ktoré školiaci majú k dispozícii. Klienti zoznámia s možnosťami vyžívaním
mobilných telefónov a tabletov a základy ich ovládania, zistia, čo všetko im tieto digitálne prístroje
vedia poskytnúť, oboznámia sa potencionálnymi nebezpečenstvami. Podporí sa ich motivácia
rozvíjať svoje schopnosti používať digitálne technológie, aby vedeli komunikovať s rodinou,
priateľmi, hľadať si na internete informácie, ktoré by prispeli k zlepšeniu kvality ich života.
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, tablety, lupy a zdravotné pomôcky.
Projekt realizuje občianske združenie Univerzitka, ktoré v Trenčíne zriadilo Centrum podpory pre
žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Je odborným pracoviskom v oblasti vzdelávania
žiakov s autizmom. Jeho cieľom je mapovanie vzdelávacích potrieb a talentov žiakov a ich
rozvíjanie smerom k využitiu ich potenciálu a dosiahnutiu úrovne vzdelania, ktoré zodpovedá ich
skutočným vedomostiam a zručnostiam. Cieľom je vytvoriť špecializovaný vzdelávací program
rozvoja digitálnych zručností pre žiakov s autizmom so silne filantropickou motiváciou. Odborní
pedagogickí zamestnanci, študenti vysokých škôl, zamestnanci firiem a iní dobrovoľníci budú
vyškolení v individuálnej práci s deťmi s autizmom, aby ich následne mohli vzdelávať a mentorovať
v digitálnych zručnostiach. Žiakom sa zvýšia šance dosiahnuť významný level prínosu v práci a
získajú kompetencie bezpečného využívania online priestoru. Má ambíciu vytvoriť nový metodický
materiál, ktorý bude šírený prostredníctvom vzniknutej webstránky a uchádzať sa o akreditáciu na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky budú použité na odmeny
pre lektora, koordinátora a prenájom priestorov.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

5 000,00 €

Soblahov

Trenčiansky

900,00 €

Bratislava mestská časť
Vrakuňa

Bratislavský

4P - pomoc, práca,
podpora, počítač

2 800,00 €

Nitra

Nitriansky

Nespíme, kráčame s
dobou

1 800,00 €

Turňa nad
Bodvou

Košický

34

Univerzitka

Univerzitka

35

VIERA reštart n. o.

Reštart pre generácie
XaY

36

Združenie STORM

37

ZEM DETÍ-KOŠICE
n.o.

SPOLU

Anotácia projektu
Vďaka projektu získa 16 ľudí s duševnými ochoreniami nové IT zručnosti. Zrealizuje sa workshop,
v rámci ktorého sa účastníci budú venovať praktickým užívateľským veciam, bezpečnému
využívaniu sociálnych sietí, vyhľadávaniu a overovaniu informácií. Projekt má ambíciu zaradiť sa
medzi príklady dobrej praxe v oblasti duševného zdravia a bude pripojený k jesennej kampani Ligy
za duševné zdravie. Finančné prostriedky budú použité na honorár, tablet a smartfón.
Projekt 4P - pomoc, práca, podpora, počítač je zameraný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti
užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise. Jeho cieľom je prostredníctvom aktivít a
individuálneho prístupu sociálnych pracovníkov zvýšiť schopnosti klientov pracovať samostatne s
počítačom, vedieť o rizikách a nebezpečenstvách online sveta a podporiť ich komunikáciu s
rodinou či blízkymi osobami. Hlavným výsledkom bude zvýšená motivácia pracovať a učiť sa nové
veci, zvýšenie sebavedomia klientov v tejto oblasti a zároveň aj ich uplatnenie sa na trhu práce.
Finančné prostriedky budú použité na počítačové zostavy s príslušenstvom a odmeny.
ZEM DETÍ – KOŠICE n.o. má vo svojom centre pre deti rodinného typu umiestnených 50 detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je poskytnúť týmto deťom v rôznom veku
vhodné zázemie na prípravu do školy a iné vzdelávacie aktivity. Každý dom, v ktorom deti bývajú
bude vybavený novou technikou, následne sa budú deti aj zamestnanci centra vzdelávať
v základných počítačových zručnostiach a správaní v online priestore. Finančné prostriedky budú
použité na mzdy, počítače a LCD televízory.
ZEM DETÍ – KOŠICE n.o. má vo svojom centre pre deti rodinného typu umiestnených 50 detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je poskytnúť týmto deťom v rôznom veku
vhodné zázemie na prípravu do školy a iné vzdelávacie aktivity. Každý dom, v ktorom deti bývajú
bude vybavený novou technikou, následne sa budú deti aj zamestnanci centra vzdelávať
v základných počítačových zručnostiach a správaní v online priestore. Finančné prostriedky budú
použité na mzdy, počítače a LCD televízory.

96 500 €
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Príloha č. 4 Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
výzva
Prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme, komunikujeme je nespochybniteľne ovplyvňované digitálnymi
technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Dôsledky celosvetovej pandémie umocnili
nevyhnutnú potrebu efektívneho používania digitálnych médií vo vzdelávaní a zvyšujúce sa požiadavky na
digitálne zručnosti pedagógov, žiakov a študentov v technologickom svete. S cieľom rozvíjať digitálne
zručnosti v školách a prispieť k zefektívneniu ich práce otvára Nadácia Orange grantový program e-Školy pre
budúcnosť.
V ôsmom ročníku programu ponúkame základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým
organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inovatívnych projektov tematicky zameraných na
tri oblasti:
1. rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi
Poskytneme školám podporu pre vznik a spoluprácu pedagogických a expertných tímov, ktoré zúročia
získané poznatky a skúsenosti z dištančného online vzdelávania v prospech využívania digitálnych
technológií, napríklad: pri interakcii s kolegami, rodičmi, žiakmi; k vlastnému rozvoju a vzdelávaniu; k práci
s digitálnymi zdrojmi; pri plánovaní a realizácii výučby; pri hodnotení žiakov a študentov. Podporíme
vzdelávanie pedagógov v rozvoji digitálnych kompetencií a poznaní inovatívnych metód a prístupov
využívania digitálnych médií vo výučbe. Oceníme multiplikáciu, spoluprácu a sieťovanie pedagogických tímov
a vzájomné odovzdávanie skúseností medzi školami.
2. rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov
Chceme povzbudiť pedagógov s akýmkoľvek predmetovým zameraním k využívaniu vhodných digitálnych
médií, nástrojov, programov, aplikácií, ktoré žiakom a študentom umožnia nielen získať nové poznatky v
predmete, ale rozvíjať aj ich digitálne zručnosti a v neposlednom rade mäkké zručnosti potrebné pre budúcu
prax a prácu – komunikačné, organizačné, prezentačné schopnosti, tímovú spoluprácu, kreatívne myslenie,
empatiu, líderstvo, samostatnosť a podobne.
3. rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych
rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe
i druhým
Záleží nám na tom, aby školy venovali viac pozornosti zodpovednému a bezpečnému používaniu digitálnych
médií. Práve v čase intenzívneho šírenia dezinformácií a falošných či neoverených správ, možného stretu detí
a mládeže s nevhodným obsahom, kyberšikanou a ďalšími nástrahami online sveta, sa ako kľúčová javí
schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať problémové situácie, zhodnocovať množstvo prijímaných informácií
a zodpovedne sa postaviť k vlastnému konaniu, ktoré je nimi ovplyvnené.
Kto sa môže uchádzať o podporu
▪ pedagógovia a odborní zamestnanci základných a stredných škôl – špeciálnych, štátnych, súkromných
a cirkevných škôl,

▪ mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo
viacerými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy.
Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
Do grantového programu môže jedna škola alebo mimovládna nezisková organizácia predložiť iba jeden
projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nie je možné kumulovať predložením rovnakého projektu dvoma
rôznymi subjektmi.
Podporované formy realizácie projektov v programe
▪ vzdelávanie, spolupráca, sieťovanie tímov pedagógov, odborných zamestnancov škôl – organizovanie
a realizácia vzdelávacích podujatí a stretnutí s cieľom výmeny a šírenia informácií vo vyššie popísaných
tematických oblastiach, vytváranie priestoru pre vyjadrenie názorov, spoločnú tvorbu programov,
metodík, zdieľanie skúseností v témach grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti
získaných poznatkov a dobrej praxe do vzdelávacieho procesu,
▪ inovatívne využívanie digitálnych technológií v rámci medzipredmetového vyučovania, inovácia
vyučovacích metód, foriem a prístupov naprieč vyučovacími predmetmi – bádateľsky orientované
vyučovanie, práca s otvoreným prístupom k informáciám, projektové vyučovanie, originálne spôsoby
priblíženia učiva prostredníctvom aktívneho použitia digitálnych technológií ruka v ruke s rozvojom
digitálnych zručností a mäkkých zručností, otváranie tém prevencie rizík a riešenia krízových situácií
vznikajúcich v digitálnom priestore, bezpečnosti a zodpovedného správania sa na internete,
▪ tvorba spoluprác škôl, mimovládnych neziskových organizácií a externých expertov, odborníkov z
praxe, mentorov sprevádzajúcich školy pri napĺňaní cieľov a tematického zamerania grantovej výzvy.
Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania
digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom v rámci
CSR programu Deti na nete, ktorý dlhodobo rozvíja spoločnosť Orange Slovensko. Viac informácií:
https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/.
Kritériá hodnotenia projektov
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

súlad s tematickým zameraním programu,
popis používaných metodík, praktické skúsenosti s ich využívaním a popis kvalitatívnych
a kvantitatívnych prínosov,
prinášanie nových tém alebo inovatívnych metód, ktoré nie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu,
v projektoch sú využívané digitálne technológie a rozvíjané digitálne kompetencie žiakov, študentov
a pedagógov,
participatívny charakter aktivít – žiaci a študenti sa aktívne podieľajú na procese poznávania a tvorbe
vzdelávacieho obsahu,
uplatňovanie kreatívneho a kooperatívneho spôsobu učenia, projekty podporujú objavovanie,
experimentovanie, tímovú prácu, samostatnosť, rozvíjajú potenciál žiakov a študentov a rešpektujú jeho
potreby, záujmy,
personálne zabezpečenie projektu s dôrazom na spoluprácu viacerých pedagógov, odborných
zamestnancov škôl, externých odborníkov z oblastí, na ktoré sa program zameriava,
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▪
▪
▪
▪

aktivity sú realizované počas vyučovacích hodín, v prípade vzdelávania a sieťovania pedagógov aj mimo
školského vyučovania a priestorov školy,
jasnosť, konkrétnosť a realizovateľnosť,
dlhodobý charakter a udržateľnosť projektu s potenciálom aplikovateľnosti v rámci školy v ďalších
obdobiach či replikovateľnosti na iných školách,
efektívne nastavenie rozpočtu a jasné prepojenie rozpočtu s plánovanými aktivitami.

Finančné podmienky
Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude vyčlenená celková suma 80 000 EUR.
▪
▪

Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR.
Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov,
odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a rozširovanie
dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

Financie môžu byť použité na:
▪
materiálne a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít,
v projekte je jasne zdôvodnená jeho potreba,
▪
licencie vzdelávacích počítačových programov súvisiacich s tematickým zameraním grantového
programu,
▪
organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia,
▪
personálne zabezpečenie odborných prednášok, školení, webinárov, workshopov, mentoringových
aktivít, konzultácií – mzdové náklady, zabezpečenie ubytovania a stravy, cestovné náklady,
▪
náklady spojené s účasťou pedagógov a odborných zamestnancov na vzdelávacích podujatiach a
stretnutiach,
▪
tvorbu a vydávanie nových učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok vo vyššie
popísaných témach grantového programu – finálny výstup nesmie byť využívaný na komerčné účely,
bude voľne prístupný pre iné školy, tímy, v projekte musí byť popísaný plán ich distribúcie,
▪
do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa, odborného
zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 EUR (brutto). Grantové
prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu
projektu.
Financie nemôžu byť použité na:
▪ občerstvenie a odmeny pre žiakov a študentov,
▪ exkurzie,
▪ rekonštrukčné práce a úpravy okolia školy – ihriská, športoviská, školské záhrady,
▪ interiérové a technické vybavenie školy nesúvisiace s aktivitami projektu,
▪ individuálne vzdelávanie pedagógov vo forme štipendií.
Časový harmonogram
▪
▪
▪
▪

27. septembra 2021 – otvorenie grantového programu
3. novembra 2021 do 23:59 – uzávierka prijímania projektov
4. novembra – 24. novembra 2021 – hodnotenie projektov odbornou nezávislou hodnotiacou komisiou
a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange
25. novembra 2021 – zverejnenie výsledkov hodnotiaceho procesu na www.nadaciaorange.sk
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▪
▪

december 2021 – 15. jún 2022 – realizácia podporených projektov
30. júna 2022 – predloženie záverečnej a finančnej správy z projektu

Predkladanie projektov
Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom online systému
egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.
V prípade, že sa ste sa v rokoch 2018 – 2020 uchádzali o podporu v grantových programoch Nadácie Orange
prostredníctvom elektronického systému egrant, použite pôvodné prihlasovacie údaje. Nová registrácia do
online systému je povinná pre tých predkladateľov, ktorí sa o finančnú podporu cez systém egrant uchádzali
pred rokom 2018 alebo sa o podporu v Nadácii Orange uchádzajú po prvýkrát.
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného príspevku so školou
alebo mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za projekt v stanovenom termíne
predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú obsahovú a finančnú správu o realizácii
projektu a fotografie z realizovaných aktivít.
Konzultácie
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky Silvia
Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré s
Nadáciou Orange program administruje. Kontaktovať ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk.
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Príloha č. 5 Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

1

Základná škola
Júliusa Juraja Thurzu,
Vidím, počujem a cítim
A. Bernoláka 20,
Detva

1 428,00 €

Detva

2

Cirkevná základná
škola - Narnia,
Beňadická 38,
Bratislava

1 490,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

3

Stredná priemyselná
škola
S dronmi za hranice
elektrotechnická,
bežných možností
Zochova 9, Bratislava

1 500,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

4

Základná škola Pavla
Križku, P. Križku
392/8, Kremnica

1 500,00 €

Kremnica

Infolab

Sme ONLINE!

Kraj

Anotácia projektu

Zámerom Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu je poukázať na priame súvislosti psychickej
pohody ľudí a základných fyzikálnych veličín prostredia, v ktorom žijeme. Žiaci pomocou
bádateľskej činnosti zmonitorujú klímu na škole a porovnajú s predpísanými hodnotami určené
normami. Na základe vedomostí o biológií a fyziológii človeka zistia, aké by mali byť vhodné
podmienky pre učenie sa v škole a ak riziká predstavujú prípadné odchýlky od predpísaných
Banskobystrický
hodnôt. Pripravia workshop pre ostatné triedy, kde svoje výsledky odprezentujú a navrhnú
prípadné riešenie na minimalizovanie negatívnych faktorov. Následne urobia kontrolné merania a
sami zistia efektívnosť jednotlivých krokov tohto projektu. Finančné prostriedky budú použité na
merač hluku, okuliare na virtuálnu realitu, semafor hluku, demonštračný prístroj na šírenie zvuku,
digitály teplomer a vlhkomer, senzory teploty a osvetlenia.
Žiaci Cirkevnej základnej škola – Narnia sa rozhodli vymyslieť vylepšenie, ktoré ekologickou
cestou vyčistí vzduch v triedach, bytoch, či miestnostiach. Navrhli machové mobilné kolektory,
ktoré v rámci projektu vyrobia a umiestnia do triedy s online meračmi. Tie budú 24 hodín denne
zaznamenávať dáta formou e-denníkov prostredia (CO2, teplota, hlučnosť, vlhkosť atď.), čo
umožní žiakom na základe práce so získanými dátami meniť a upravovať ich vynález tak, aby bol
Bratislavský
čo najfunkčnejší. V rovesníckom vzdelávaní vytvoria najlepší možný prototyp, otestujú ho a
predstavia na výstave a workshope, kde si účastníci budú môcť vyrobiť svoj domáci machový
minikolektor. Finančné prostriedky budú použité na materiál na výrobu machových kolektorov,
NetAtmo aplikáciu, kancelársky materiál a odmeny pre lektorov.
SPŠE Zochova chce v rámci projektu S dronmi za hranice bežných možností poskytnúť žiakom
možnosť získať kvalitnejšie digitálne zručnosti, schopnosti a kompetencie prostredníctvom
programovania najmodernejších technológií, ktoré najviac lákajú samotných žiakov. Žiaci sa v
prvej fáze budú učiť princípy fungovania dronov, následne ich programovať a skúšať ich možnosti.
Škola využije najmä kooperatívne vyučovanie, prácu v tímoch a riešenie pripravených zadaní,
Bratislavský
taktiež sa pokúsi vyskúšať novú metódu vyučovania flipped classroom. V tretej fáze bude
prebiehať príprava na školské kolo súťaže, v ktorej sa budú využívať zakúpené drony, následne
prebehne súťaž, kde žiaci ukážu získané vedomosti a zručnosti. Finančné prostriedky budú
použité na drony.
Projekt ZŠ Pavla Križku v Kremnici bude motivovať žiakov k tvorivým aktivitám a učiteľov k tomu,
aby spestrili vyučovanie. Učitelia sa zúčastnia troch webinárov zameraných na programovanie,
využívanie online nástrojov a myšlienkových máp. Následne so žiakmi vytvoria interaktívne
Banskobystrický myšlienkové mapy a pracovné listy, multimediálne plagáty, online kvízy a naprogramujú
robotické hračky. Aktivity rozšíria možnosti samovzdelávania, získavania informácií z rôznych
zdrojov, vnesú do vyučovania dynamiku a rozmanitosť a umožnia zdieľanie a komunikáciu so
školami v zahraničí. Finančné prostriedky sa použijú na robotické hračky a webináre.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

5

Základná škola,
Mládežnícka 1343,
Krásno nad Kysucou

V ruke s tabletom
zoznám sa so svetom

1 500,00 €

Krásno nad
Kysucou

Žilinský

6

Základná škola,
Pugačevova 1381/7,
Humenné

Mladí hudobní
producenti

1 240,00 €

Humenné

Prešovský

7

Základná škola,
Strážnická 26,
Ľubotice

Ako hollywoodsky
režisér

1 411,00 €

Ľubotice

Prešovský

8

Základná škola,
Uzovské Pekľany 67

Každý deň pre Zem

1 500,00 €

Uzovské
Pekľany

Prešovský

Anotácia projektu
V rámci projektu Základnej školy Krásno nad Kysucou sa žiaci 5. ročníka budú oboznamovať s
rôznymi pojmami z fyzickej a humánnej geografie. Do realizácie projektu budú zapojení najskôr
ako prijímatelia nových poznatkov, cez rôzne internetové stránky a vzdelávacie aplikácie,
virtuálne mapy, interaktívne glóbusy, testy, kvízy, či hry. V druhej časti projektu, pri tvorbe
vlastnej krajiny, budú tímovo spolupracovať a pri celotriednej diskusii sa budú učiť aj
argumentovať a zlepšovať svoje prezentačné schopnosti. V tejto časti budú vystupovať ako
tvorcovia, ktorí už vedia zo získaných informácii vytvoriť vlastné geografické charakteristiky a
napasovať ich na svoju vytvorenú krajinu. Na záver budú súťažiť o najlepší projekt ročníka.
Očakáva sa, že nezvyčajnými aktivitami sa vzbudí nielen záujem žiakov o predmet geografia, ale
že vďaka vlastnej skúsenosti a radosti z poznania budú aj vedomosti trvácnejšie. Finančné
prostriedky budú použité na tablety a perá k tabletom.
Základná škola Pugačevova v Humennom vďaka projektu Mladí hudobní producenti vybuduje v
škole nahrávacie štúdio. Žiaci v ňom budú pracovať s nahrávacou digitálnou technikou. Žiaci 6. až
8. ročníka vytvoria v notačnom programe MuseScore Zborník slovenských detských piesní, ktorý
bude slúžiť ako predloha pre nahrávanie spevu a hudobného doprovodu. Mixážou a úpravou
nahrávok vytvoria finálnu verziu audio súborov do demo verzie. Výsledným produktom bude
žiakmi vytvorené CD, ktoré bude slúžiť ako didaktická pomôcka pre materské školy v Humennom.
O priebehu projektu bude verejnosť informovaná na webovej stránke školy. Finančné prostriedky
budú použité USB zvukovú kartu, štúdiový mikrofón, monitor, slúchadlá, software DAW a
digitálny keyboard.
Projektom Ako hollywoodsky režisér chce Základná škola Ľubotice osloviť deti k vytvoreniu filmu.
Žiaci k tvorbe využijú poznané témy z hodín literatúry, dejepisu, hudobnej výchovy a informatiky.
V krokoch ich škola bude sprevádzať pri tvorbe scenára, dramatizácie, natáčania, strihania. Žiaci
tak budú rozvíjať tvorivosť a spoluprácu pri hľadaní zaujímavého nápadu a zároveň získajú
zručnosti pri práci s digitálnou technikou. Najkvalitnejšie projekty budú zaslané do celoslovenskej
filmovej súťaže a zapojené do prezentácií pre verejnosť. Deti tak budú mať možnosť spätnej väzby
od odbornej poroty a porovnania s inými tvorcami. Finančné prostriedky budú použité na štúdiový
set, tablet, bezdrôtový mikrofóny systém, tripod set pre mobilný telefón a odmenu pre
predkladateľa.
Žiaci ZŠ Uzovské Pekľany budú prostredníctvom tabletov spracovávať rôznorodé materiály a
zadania v rámci vyučovacích predmetov. Budú skúmať kolobeh vody v prírode, vesmír, spoznávať
a zaznamenávať geografiu, flóru a faunu, ako aj pamiatky Slovenska. K daným témam absolvujú
exkurzie a navštívia hvezdáreň. Zamerajú svoju pozornosť aj na minulosť prostredníctvom
rozprávania starých rodičov, pozvaných hostí, či vyhľadávania v kronikách a informácie porovnajú
so súčasným Slovenskom. Získané poznatky spracujú, budú ich zdieľať so svojimi spolužiakmi a
vytvárať prezentácie. Finančné prostriedky budú použité na tablety.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

9

Základná škola, Ul.
Obrancov mieru 884,
Detva

Denník cestovateľa
históriou

1 494,00 €

Detva

10

MOTÝLIK,n.o.

Digitálne, tvorivo
zviditeľni učivo

2 937,00 €

Liptovský
Mikuláš

11

Spojená škola
internátna, Z.
Nejedlého 41, Levice

Otvorme krajinu
zázrakov

1 500,00 €

Levice

12

Spojená škola Grundschule mit
Kindergarten,
Školská 370/19,
Nitrianske Pravno

Vyučovanie zábavne aj
poučne

1 500,00 €

Nitrianske
Pravno

Kraj

Anotácia projektu

Projekt Denník cestovateľa históriou je určený pre žiakov 6. - 8. ročníka Základnej školy Obrancov
mieru v Detve. Žiaci v priebehu školského roka vytvoria projekt v digitálnej podobe na vybranú
historickú tému, pri jeho tvorbe budú spolupracovať s učiteľmi predmetov informatika, geografia,
výtvarná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Výsledné práce budú prezentovať pred porotou
Banskobystrický zloženou z učiteľov a žiakov školy. Tvorbou prác chce škola vzbudiť prirodzenú túžbu detí po
skúmaní a ukázať im, že každý z nich môže byť tvorivý. Zároveň budú žiaci vedený k
prirodzenému využívaniu medzipredmetových vzťahov. Cenným prínosom bude v neposlednom
rade podpora spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi. Finančné prostriedky budú použité na
notebook, dataprojektor, premietacie plátno a odmenu pre predkladateľa.
MOTÝLIK, n.o. zrealizuje projekt Digitálne, tvorivo zviditeľni učivo a zapojí do neho dve školy, na
ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím. V rámci workshopu získajú učitelia
zručnosti v používaní programov pre alternatívnu komunikáciu. Každá zo škôl získa zakúpený
notebook s dotykovou obrazovkou a špeciálnymi programami a následne budú učitelia na
obidvoch školách inovatívnou formou vytvárať a upravovať žiakom učebné texty a žiaci pracovať v
Žilinský
programoch SymWriter a GRID3. Kontinuálne bude zabezpečený mentoring zo strany členov
neziskovej organizácie. Vytvorené učebné materiály budú slúžiť na rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov aj po skončení projektu a školy si ich budú medzi sebou zdieľať. Finančné prostriedky budú
použité na notebooky a programy alternatívnej komunikácie.
Projekt Spojenej školy internátnej v Leviciach je určený žiakom s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Hlavným zámerom je nájsť vyhovujúci komunikačný kanál medzi dieťaťom,
špeciálnym pedagógom a prostredím. V škole vytvoria komunikačné prvky, nahrajú hlasy a zvuky
pomocou špeciálnych tlačidiel, využité budú možnosti modernej techniky na nájdenie vhodného
komunikačného kanála, rozšírenie pasívnej a aktívnej zásoby. Celý projekt sa bude niesť v duchu
Nitriansky
rozprávky Alica v krajine zázrakov, ktorá bude súčasťou všetkých vyučovacích aktivít. To uľahčí
proces práce s novými nástrojmi, podporí motiváciu detí k aktívnej činnosti a k chuti
komunikovať. Žiaci budú mať možnosť uskutočniť komunikačnú spätnú väzbu vo všetkých
vyučovacích predmetoch netradičnou formou, osvojiť si ucelený systém poznatkov a aktívne sa
podieľať na každodennej komunikácii. Finančné prostriedky budú použité na tablety s obalom,
komunikačnú aplikáciu a komunikátory.
Žiaci 5. - 9.ročníka sa zapoja do projektu Spojenej školy v Nitrianskom Pravne, ktorý bude
reflektovať potrebu rozvoja ich digitálnych zručností. Projekt bude realizovaný v rámci vyučovania
slovenského a anglického jazyka, etickej výchovy, matematiky a geografie, pričom aktivity budú
vytvorené s ohľadom na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci okrem
osvojenia si práce s novými aplikáciami a online nástrojmi získajú aj zručnosti na podporu
Trenčiansky
spolupráce a kreativity pri dosahovaní cieľov. Deti si pri riešení cvičení osvoja rôzne online
nástroje: Thinglink – escape room, flippity, formulár Google, breakout rooms prostredníctvom
riešenia escape room. Budú schopní vyhľadávať a kriticky vyhodnocovať informácie, ale aj
posudzovať ľudské konanie z pohľadu etických noriem a svedomia. Finančné prostriedky budú
použité na tablety.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

13

Základná škola,
Haličská cesta 1493/7, 3D dobrý skutok
Lučenec

1 400,00 €

Lučenec

14

Základná škola,
Limbová 30, Žilina

Tvoríme interaktívnu
triedu

1 500,00 €

Žilina

15

Základná škola, Ul.
17. novembra 31,
Sabinov

17-nástka podcastuje

1 100,00 €

Sabinov

16

Gymnázium Pavla
Országha
Hviezdoslava,
Hviezdoslavovo nám.
18, Dolný Kubín

Ako sa učíme v
digitálnom svete
novému mysleniu a
interkultúrnej
kompetencii

1 500,00 €

Dolný Kubín

Kraj

Anotácia projektu

Hlavnými cieľmi projektu Základnej školy v Lučenci sú zlepšenie IKT zručností žiakov a
poskytnutie pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. V priebehu projektu sa žiaci oboznámia s prácou v
grafickom editore, naučia sa kresliť a pracovať na vlastných návrhoch 3D predmetov. Výsledným
produktom nebudú však rovnaké predmety, ale účastníci budú pracovať tvorivo a vymyslia si
Banskobystrický niečo originálne. Vybraní žiaci sa následne naučia pracovať s 3D tlačiarňou a vytlačia všetky
navrhnuté produkty. Žiaci ich potom na hodine výtvarnej výchovy dokončia do finálnej podoby.
Po výstave výrobkov pripravia burzu, na ktorej si budú môcť návštevníci predmety zakúpiť.
Výťažok z predaja poputuje vybranému dieťaťu s vážnymi zdravotnými problémami. Finančné
prostriedky budú použité na 3D tlačiareň, tlač objektov, notebook a kancelárske potreby.
Základná školy Limbová v Žiline plánuje cez interaktívnu tabuľu a interaktívne aktivity podporiť
inovatívne formy vyučovania. Realizácia projektu bude prebiehať v rámci rôznych vyučovacích
predmetov, počas ktorých žiaci vytvoria prezentácie, pracovné listy, absolvujú tiež besedy a
virtuálnu prehliadku. Prínosom projektu bude rozvoj digitálnych zručností žiakov a pedagógov a
Žilinský
transformácia metód výučby. Interaktívna tabuľa ďalej umožňuje pretransformovanie vyučovania
aj pre hybridné vzdelávanie, umožní žiakom vzdelávať sa počas prezenčného a súčasne
dištančného vzdelávania, keď sú žiaci doma. Finančné prostriedky budú použité na projektor,
magnetickú tabuľu s keramickým povrchom a vizualizér.
Projekt Základnej školy v Sabinove je určený žiakom so všeobecným intelektovým nadaním a
žiakom 7. a 9. ročníka. Spolu sa zapoja do aktivít, ktoré budú prebiehať predovšetkým formou
kooperatívneho vyučovania a workshopov. V priebehu mesiacov december až máj budú navzájom
spolupracovať pri aktivitách spojených s budovaním vlastného podcastového štúdia. Ich úlohou
bude vyskúšať si činnosti s tým spojené: tvorba loga a názvu štúdia, technická práca v
Prešovský
podcastovom štúdiu, samotná tvorba podcastov, ich strih a úprava, ako aj úprava videí
dokumentujúcich priebeh projektu. Cieľom aktivít je nadobudnutie technických zručností
spojených s prípravou a samotnou digitalizáciou textových materiálov do audiopodoby. Finančné
prostriedky budú použité na počítačovú zostavu, mixpult, reproduktory, mikrofóny, kancelárske
potreby a odmenu pre predkladateľa.
Učitelia anglického a nemeckého jazyka Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne budú organizovať pre študentov 2. a 3. ročníka workshopy, ktoré majú prispieť k rozvoju
ich interkultúrnej kompetencie, čiže schopnosti interkultúrne konať. Táto schopnosť nám pomáha
zohľadňovať názory iných, odbúravať predsudky a uľahčuje nám dohadovať si pravidlá, prípadne
dopomáha k nastaveniu kompromisu. Skupiny študentov budú môcť celosvetovo spolupracovať
Žilinský
vo virtuálnom priestore, cez videohry, rolové hry a simulácie, kde sú žiaci nútení dospieť k riešeniu
konkrétnej situácie za pomoci spoluúčastníkov z inej krajiny. Počas workshopov študenti v
skupinových prácach za pomoci digitálnych technológií a médií zhotovia materiály použiteľné aj v
rámci iných predmetov na šírenie osvety o dôležitosti rozvoja a podpory interkultúrnej
kompetencie. Finančné prostriedky budú použité na projektor a interaktívnu tabuľu.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

17

Spoznajte históriu
Gymnázium sv.
mesta Levoča
Františka Assiského,
inovatívnym
Kláštorská 24, Levoča
spôsobom

1 499,00 €

Levoča

18

Základná škola Petra
Škrabáka, Ul. Martina Dielňa majstra
Hattalu 2151, Dolný
Leonarda
Kubín

1 400,00 €

Dolný Kubín

19

Základná škola,
Moskovská 2, Banská
Bystrica

Rozvoj kľúčových
kompetencií a
vedomostí žiakov v
online prostredí

1 484,00 €

Banská
Bystrica

20

Cirkevná spojená
škola, Okružná
2062/25, Dolný Kubín

Starší mladším tvoríme komunitu

1 500,00 €

Dolný Kubín

Kraj

Anotácia projektu

Cieľom projektu je vytvoriť a poskytnúť interaktívnu vzdelávaciu platformu pre študentov
Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, ktorá spojí a overí vedomosti študentov z predmetov
dejepis, anglický jazyk a informatika. Žiaci informatiky pripravia interaktívnu prehliadku školy a
mesta zapísaného na zozname svetového kultúrneho dedičstva, na hodinách dejepisu pripravia
digitálny obsah a na angličtine vypracujú interaktívnu anglickú verziu. Prehliadka bude rozšírená o
Prešovský
3D panoramatické zábery mesta z dronu, v ktorej vyniknú historické budovy Levoče. Žiaci
následne využijú platformu eTwinning na prezentáciu svojej školy a mesta rovesníkom v
zahraničí. Budú pracovať s najnovšími technológiami, precvičia so svoje komunikačné zručnosti,
prezentačné schopnosti a tímovú spoluprácu. Finančné prostriedky budú použité na dron s
kamerou, 3D okuliare, notebook a tablet Android.
Deti zo Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne sa oboznámia s vynálezmi Leonarda da
Vinci s dôrazom na dômyselné mechanické zariadenia. Navrhnú, ktoré z nich by mohli pomocou
3D modelovania zostaviť, kde by sa dali využiť a budú zisťovať, prečo boli v danej dobe odvážne.
Následne žiaci vytvoria modely, pospájajú ich do výsledného produktu, urobia potrebné zmeny
tak, aby zariadenie bolo v maximálne možnej miere funkčné. Pre žiakov 3. - 6. ročníka pripravia
rovesnícke vzdelávanie s praktickými ukážkami svojich výrobkov. V rámci projektu prebehne tiež
Žilinský
výtvarná súťaž, kde žiaci budú tvoriť nové logo školy. Deti absolvujú aj exkurziu do strojárskej
výroby s 3D technológiami, s dôrazom na prepojenie teórie s praxou. Na záver prebehne
prezentácia výstupov projektu v rámci MDD, Dňa otvorených dverí - ZÚ 3D modelovanie.
Členovia ukážu nielen výrobky, ale aj prácu s 3D tlačiarňou či tvorbu jednoduchých modelov.
Finančné prostriedky budú použité na 3D tlačiarne s príslušenstvom a výtvarné potreby.
Projekt ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici podporí rozvoj kompetencií a vedomostí žiakov v online
prostredí. Súčasťou budú workshopy pre učiteľov zamerané na online nástroje, ich využívanie a
tvorbu online materiálu, ktoré budú môcť rýchlo a jednoducho začleniť do vyučovacích hodín.
Učiteľom to umožní pripraviť a plánovať vyučovací proces, ktorý bude obsahovať digitálne
Banskobystrický nástroje a aktivity, ktoré podporia motiváciu žiakov, spoluprácu, kreativitu, získavanie spätnej
väzby a efektívnu prácu s informáciami na vyučovaní. Aktivity tiež uľahčia žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami prijímať a spracovávať nové poznatky. Výstupy budú
publikované v zbierke online aktivít dostupnej na webovej a facebookovej stránke školy. Finančné
prostriedky budú použité na tablety, licencie a odmenu pre lektora.
Žiaci 8-ročného gymnázia na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vytvoria 3 edukatívne
videá a 5 interaktívnych aktivít zameraných na kyberšikanu a bezpečné správanie sa na internete.
Tvorbou materiálov v rámci vyučovacích hodín sa zlepšia tiež digitálne zručnosti žiakov, aktivity
budú zahŕňať únikové hry, test, pexeso a tajničku na pojmy z online sveta. Žiaci 2. stupňa si zvýšia
vedomosti o spomínanej tematike v rámci dňa boja proti kybešikane. Vytvorené materiály budú
Žilinský
žiakom a pedagógom k dispozícii kedykoľvek, videá sa budú prehrávať vo vytvorenom kútiku v
škole na chodbe. V tomto priestore budú mať študenti prístup aj k interaktívnym hrám. V kútiku
sa budú nachádzať aj informácie v tlačenej forme na nástenke. Finančné prostriedky budú použité
na TV s držiakom, kancelárske potreby, tlačiareň a odmenu pre učiteľa.
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No.

21

Názov predkladateľa

Kockovňa

Názov projektu

Build, Code, Play,
Speak - Ako rozvíjať u
žiakov digitálne
kompetencie a životné
zručnosti

22

Spojená škola
internátna, M.
Urbana 160/45,
Námestovo

Učíme sa anglický
jazyk v špeciálnej škole

23

Spojená škola,
Ľudovíta Štúra 155,
Dudince

24

Základná škola
Adolfa Majthényiho s
vyučovacím jazykom
maďarským Majthényi Adolf
Alapiskola, Hlavné
námestie 13, Dvory
nad Žitavou -Udvard

Podporená
suma

1 500,00 €

Mesto

Martin

736,00 €

Námestovo

Skrotenie
internetových
strašidiel

1 500,00 €

Dudince

V digitálnom svete
s MOZAIKOM

1 230,00 €

Dvory nad
Žitavou

Kraj

Žilinský

Anotácia projektu
Občianske združenie Kockovňa zapojí žiakov 1. až 4. ročníka 9 základných škôl do vzdelávacích
aktivít STEAME (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, English). Aktivity budú
realizované v jednotlivých témach naviazaných na ISCED 1. Hlavným cieľom je prostredníctvom
projektového a tematického vzdelávania prepojiť jednotlivé predmety a rozvíjať deti hravou
formou v oblasti programovania, robotiky, STEAME, anglického jazyka a zručností potrebných
pre budúcu prax a prácu. Výstupom bude tvorba vzdelávacích pracovných listov pre žiakov a
metodiky pre učiteľov, ktorá prepája vzdelávanie v oblasti STEAM a metodiku CLIL pre anglický
jazyk. Finančné prostriedky budú použité stavebnice LEGO EDUCATION SPIKE a tablety.

Spojená škola internátna v Námestove bude realizovať projekt na vyučovanie anglického jazyka
pre žiakov špeciálnej školy s mentálnym postihnutím. Cieľom vzdelávania je pripraviť žiaka na
samostatný život v spoločnosti do takej miery, do akej im to dovoľuje ich postihnutie. V súlade s
tým škola v tomto školskom roku zaviedla do vyučovacieho procesu pilotné vyučovanie
anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré boli naplánované s ohľadom na
Žilinský
schopnosti žiakov. Program Angličtina hrou bude zábavnou formou učiť žiakov základom
anglického jazyka, v rámci vyučovacích hodín sa bude využívať na efektívnu výučbu angličtiny s
využitím interaktívnej tabule. Aplikácia WocaBee bude slúžiť na domáce opakovanie slovíčok a
Diset Lectron na upevňovanie slovnej zásoby v škole, pričom ako manuálna pomôcka tiež zlepšuje
motoriku žiakov. Finančné prostriedky budú použité na programové licencie.
Projekt Spojenej školy v Dudinciach ukáže deťom, aké nástrahy číhajú v online priestore a ako sa
pred nimi chrániť. Deti vytvoria kartónové postavičky ako Hoax, Kyberošikano, Závisláčik, a pod.,
ktoré rozmiestnia na chodbe školy a takto upozornia na problém aj starších spolužiakov. Počas
zábavných a tvorivých aktivít projektu sa bude rozvíjať ich kritické myslenie a logický úsudok.
Bude sa diskutovať o rôznych zdrojoch informácií a deti budú sami hľadať ich úskalia. Cieľom
projektu je tiež ukázať deťom, aké výhody poskytuje internet a že okrem hier a sociálnych sietí
Banskobystrický
ponúka aj veľa ďalších zaujímavých možností. Jednu z výhod internetu si žiaci vyskúšajú v rámci
projektu eTwinning. Nadviažu spojenie s deťmi z iných krajín a pomocou angličtiny sa začne
zaujímavé dobrodružstvo. Do projektu vstúpia aj rodičia a starí rodičia detí, čo obohatí efektivitu
vzdelávania. Finančné prostriedky budú použité LEGO MINDSTORMS Education súpravu,
literatúru, výtvarný materiál, náučné tabule, príbehové karty, hry na rozvoj myslenia a odmenu
pre predkladateľa projektu.
Zámerom projektu Základnej školy Adolfa Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou je oboznámiť
žiakov s digitálnou technikou Mozaik. Prvou aktivitou projektu bude práca s touto technikou na
vyučovacích hodinách dejepisu. Nasledovať bude organizovanie vyučovacích hodín, kde žiakom
budú prezentované digitálne učivá Mozaik. Budú oboznámení aj s 3D animáciami softvéru,
pomocou ktorého bude učivo lepšie vizualizované a pre študentov ľahšie uchopiteľné. Na záver
Nitriansky
budú žiaci vytvárať online úlohy pomocou softvéru mozaMap. Neskôr tieto úlohy žiaci budú
zdieľať s inými školami pomocou softvéru mozaMap a mozaBook. Finančné prostriedky budú
použité na licencie programov, učebnice, sprístupňovanie kódy a odmenu pre predkladateľa
projektu.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

25

Základná škola
Gemerská 2, Košice

Googolienka a sedem
hoaxov

1 400,00 €

Košice mestská časť
Juh

Košický

26

Základná škola Jána
Amosa Komenského,
Nová cesta 9,
Tvrdošovce

Len aby sme
nezablúdili

1 500,00 €

Tvrdošovce

Nitriansky

27

Základná škola s
materskou školou,
Školská 447/2,
Turčianske Teplice

3D budúcnosť pre
žiakov

1 500,00 €

Turčianske
Teplice

Žilinský

28

Základná škola,
Kulíškova 8,
Bratislava

Osvetou proti
kyberšikane

1 200,00 €

Bratislava Ružinov

Bratislavský

Anotácia projektu
Základná škola Gemerská v Košiciach pretransformuje klasickú rozprávku Snehulienka a sedem
trpaslíkov do modernej podoby – Googolienka a sedem hoaxov. Každý trpaslík bude predstavovať
jeden hoax, na interaktívnej tabuli ukáže ukážku hoaxu a žiakom vysvetlí, v čom spočíva lož a
nepravda. Googolienka na konci poučí žiakov o hoaxoch a dezinformáciách na internete, poukáže
na bezpečné správanie v online priestore. Predstavenie Googolienka a sedem hoaxov budú
sprevádzať aj rôzne aktivity zapájajúce samotných žiakov, vytvorenie pravidiel rozlišovania
hoaxov a dezinformácií na internete. Cieľovou skupinou budú žiaci 1. – 7. ročníka, ktorí práve
takouto zážitkovou formou pochopia, čo sú hoaxy, ich šírenie na internete a uvedomia si
dôležitosť bezpečného správania na internete. Finančné prostriedky budú použité na interaktívny
projektor.
Učitelia a žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach sa prostredníctvom projektu oboznámia s tvorbou
Escape room a Matematických prechádzok. V prvej fáze projektu sa budú učiť pracovať s
aplikáciami, ktoré neskôr využijú na tvorbu aktivít pre žiakov. V ďalšej fáze prebehne príprava
námetov na Escape room a Matematické prechádzky. Následne si učitelia počas jedného mesiaca
budú tvoriť otázky, úlohy, hádanky, hlavolamy, kompletizovať aktivity a na spoločných
stretnutiach pilotne overovať vzniknuté plány. Po overovaní a posledných úpravách začnú učitelia
pracovať so žiakmi na tvorbe Escape roomov a Matematických prechádzok a aktivity budú
implementované do výučby. Žiaci z nižších ročníkov by mali zvládnuť pracovať samostatne s
riešením pripravených aktivít a starší žiaci by sa mali pokúsiť sami pripraviť jednoduchšie Escape
room aktivity a Matematické prechádzky. Finančné prostriedky budú použité na tablety,
kancelárske potreby a odmenu pre predkladateľa.
Projekt ZŠ s MŠ v Turčianskych Tepliciach je určený pre žiakov 8. a 9 ročníka, ktorí sa naučia
pracovať v 3D prostredí. Žiaci budú navrhovať a tlačiť vlastné nápady s cieľom vytvorenia
didaktických pomôcok pre spolužiakov z nižších ročníkov. Mladší žiaci sa po prvýkrát zoznámia s
modernou technológiou počas hodín anglického jazyka a chémie a neskôr sa sami stanú tvorcami
a realizátormi v projekte. Cieľom projektu je pomocou inovatívnych metód predstaviť deťom nové
technológie, ukázať im praktické využitie teoretických poznatkov a súčasne ich aktívne zapojiť do
života školy a prípravy vyučovacieho procesu pre mladších žiakov. Projekt bude prepájať
informatiku, výtvarnú výchovu, anglický jazyk a chémiu. Finančné prostriedky budú použité na 3D
tlačiareň, filamenty a notebook.
Základná škola Kulíškova v Bratislave chce osloviť teenagerov, vypočuť si ich názory a zistiť mieru
ich povedomia a osobnej skúsenosti k téme kyberšikana. Z hľadiska obsahu projekt je zameraný
najmä na tému rôzne podoby kyberšikany, ale aj cestu, kde ako hľadať pomoc a koho osloviť.
Žiaci budú pracovať na rôznych produktoch, diskutovať o skutočných príbehoch kyberšikany, aj
tých s tragickým koncom. Informovanie o trestnoprávnych následkoch pre agresorov bude takisto
súčasťou projektových aktivít. Cieľom školy je budovať u žiakov správny hodnotový rebríček, aby
sa nebáli postaviť na stranu slabšieho, aby dôverovali pedagogickým aj odborným pracovníkom
školy a naučili sa o probléme hovoriť. Finančné prostriedky budú použité na toner do tlačiarne,
tlač časopisu, metodickej príručky a kalendárov, banner, výtvarné a kancelárske potreby.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

29

e - Talentum

Digitálna Mágia

3 000,00 €

Fiľakovo

30

Spojená škola,
Školská 386/1,
Dubnica nad Váhom

Byť "safe online" je IN

1 200,00 €

Dubnica nad
Váhom

31

Stredná odborná
škola strojnícka, Pplk. Digitálne meranie
Pľjušťa 29, Skalica

1 200,00 €

Skalica

32

Súkromná škola
umeleckého
priemyslu Bohumila
Baču, Ivanská cesta
21, Bratislava

1 399,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

Škola hrou pomocou
digitálnych nástrojov

Kraj

Anotácia projektu

Občianske združenie e - Talentum v spolupráci s Gymnáziom vo Fiľakove usporiada sériu
workshopov pre základné školy. Zámerom projektu Digitálna Mágia je zaviesť študentov
gymnázia, ale aj žiakov okolitých základných škôl do sveta dronov a micro:bitov. Študenti
gymnázia sa oboznámia s programovateľnými dronmi, naprogramujú ich, vytvoria webstránku a
Banskobystrický následne vytvoria sériu workshopov, webinárov pre žiakov základných škôl. Na workshopoch
študenti gymnázia odovzdajú svoje skúsenosti žiakom základnej školy, ukážu im spôsob
ovládania a programovania dronov a micro:bitov. Cieľom navrhnutých aktivít je vzbudiť v žiakoch
pozitívny vzťah k programovaniu a poukázať na to, že programovanie môže byť aj hravé a
zábavné. Finančné prostriedky budú použité na drony a odmeny pre lektorov.
Žiaci 7. a 8. ročníka Spojenej školy v Dubnici nad Váhom sa zapoja do interaktívnych aktivít
virtuálneho sveta sociálnych sietí. Každý mesiac budú pracovať s jednou témou: selfie a zdieľanie
fotografií na internete, falošné účty na sociálnych sieťach, online komunikácia s neznámymi
osobami, kyberšikana, kybergrooming, hejting, trolling, a fenomén influencerov a youtuberov.
Cieľom projektu je žiakov previesť témami a naučiť ich bezpečnému fungovaniu v online svete.
Trenčiansky
Výsledky projektu budú spracované do podoby pracovných zošitov (v tlačenej i digitálnej forme),
ktoré budú slúžiť ako doplnkový učebný materiál na hodinách informatiky. Témy budú tiež
spracované do plagátov zverejnených v priestoroch školy. Finančné prostriedky budú použité na
interaktívnu tabuľu, tlač materiálov a kancelárske potreby.
Projekt Digitálne meranie bude realizovaný na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. Žiaci
sa budú oboznamovať s metrológiou, v úvodnej časti projektu spoznajú základné pojmy a
spôsoby merania, ako aj chyby pri meraní. V ďalšej časti sa naučia pracovať s digitálnym
mikrometrom, počas aktivity budú žiaci aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v
praktických meraniach. Neskôr sa budú venovať komparačnému meraniu pomocou digitálneho
Trnavský
odchýlkomera a meraniu pomocou prístroja na kontrolu obvodového hádzania. Na záver žiaci
vypracujú prezentáciu na jedno z meraní, ktoré počas aktivít absolvovali. Žiaci na začiatku a v
závere projektu vyplnia dotazník, ktorý overí ich nadobudnuté vedomosti. Finančné prostriedky
budú použité n webkameru, prístroj na kontrolu obvodového hádzania, merací granitový stojan,
digitálny odchýlkomer a mikrometer.
Cieľovou skupinou projektu Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave
sú pedagógovia školy. Vybraní pedagógovia sa podrobne oboznámia s obsahom Videoknižnice a
naštudujú si spôsob výučby pomocou jednotlivých modulov. Pripravia si obsah jednotlivých
vyučovacích hodín s dôrazom na zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu interaktívnou formou.
Zdokonalia svoje digitálne kompetencie v spolupráci so školským digitálnym koordinátorom.
Absolvujú online Edulab kurzy, ktoré im pomôžu k nadobudnutiu a skvalitneniu ich digitálnych
Bratislavský
zručností. V priamom vyučovacom procese potom oboznámia žiakov so spôsobom overovania ich
nadobudnutých vedomostí pomocou interaktívnych cvičení, čím si samotní žiaci rozvinú a
zdokonalia svoje vlastné zručnosti. Pomocou tohto projektu škola zefektívni, spestrí a a
zatraktívni vyučovací proces vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov. Finančné
prostriedky budú použité na licenciu interaktívnej Videoknižnice, moduly a Edulab kurzy.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

33

Špeciálna základná
Nehovorím, ale chcem
škola, P. Mudroňa 46,
komunikovať
Martin

34

Základná škola Dr. V.
Clementisa,
Francisciho 803,
Tisovec

35

36

Podporená
suma

Mesto

987,00 €

Martin

1 500,00 €

Tisovec

Základná škola s
NEkonšpiračne
materskou školou,
a hravo
SNP 158/20, Kalinovo

1 300,00 €

Kalinovo

Základná škola,
Dudova 2, Bratislava

1 080,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

Kuk sem - kuk tam

Sme trieda pre
budúcnosť

Kraj

Anotácia projektu

Projekt Špeciálnej základnej školy P. Mudroňa v Martine bude zameraný na žiakov s autizmom a
mentálnym postihnutím, s cieľom ponúknuť im možnosť komunikovať so svojim okolím. Žiaci
aktívne a radi pracujú s tabletmi a viacerí používajú v rodine program náhradnej komunikácie
Grid, preto bude tento program zavedený aj do vyučovania. Bude rozvíjať komunikačné a sociálne
Žilinský
aspekty žiakov s autizmom, pomáhať posilňovať porozumenie reči a vytvárať možnosti pre
aktívnu alebo alternatívnu komunikáciu. Program pomôže žiakom vyjadriť svoje potreby a
želania, zjednodušiť komunikáciu s pedagógmi a inými osobami, rozšíriť slovnú zásobu a zlepšiť
vzdelávacie výsledky. Finančné prostriedky budú použité na program Grid 3.
ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci plánuje zriadiť multimediálny kútik, ktorý umožní žiakom aj
učiteľom získať potrebné zručnosti pri tvorbe mediálneho obsahu. Multimediálny kútik bude
miestom stretávania sa detí, túžiacich po nových poznatkoch, ich spracovaní, či už vo forme
textu, obrázku, zvuku alebo videa. S potrebnou technikou sa tu stretnú žiaci, ktorým doma
potrebné technológie chýbajú. Redakčný tím zložený zo žiakov 6. a 7. ročníka tu bude pripravovať
Banskobystrický
svoje príspevky zo života na škole. Technické a programové vybavenie môžu využiť aj samotní
učitelia pre tvorbu rôznych učebných pomôcok alebo propagačných materiálov. Výstupom
projektu budú videá a zostrihy z rôznych kultúrnych a spoločenských akcií, učebné pomôcky
formou videí, videopozdravy a pohľadnice, reportáže so zaujímavými ľuďmi a výtlačky školského
časopisu. Finančné prostriedky budú použité na notebook, tlačiareň a mobilný telefón.
Projekt Základnej školy s materskou školou v Kalinove bude realizovaný žiakmi 7. - 9. ročníka. V
rámci projektu žiaci absolvujú workshopy zamerané na riziká, dezinformácie, konšpirácie na
internete, ale aj zodpovedné správanie sa vo finančnom svete. Žiaci sa naučia pracovať s Office
365, s novými programami Flippity a Kahoot. Vytvoria pre svojich spolužiakov printové didaktické
Banskobystrický hry, ktoré budú následne implementované do vyučovacieho procesu. Cieľom je podpora digitálnej
a finančnej gramotnosti žiakov, rozvíjanie komunikačných zručností, kritického myslenia a
aktívne zapájanie žiakov do procesu poznávania. Vytvorená elektronická a printová zbierka hier
bude zverejnená aj na webe školy. Finančné prostriedky budú použité na kancelárke potreby,
notebook, tlačiareň a odborné konzultácie.
Žiaci ZŠ Dudova v Bratislave sa zapoja do projektu rozvoja digitálnych zručností vo výučbe
prírodovedy, ktorý budú prezentovať žiakom prvého stupňa aj učiteľom. Každý mesiac budú
pracovať na rôznych aktivitách, budú mapovať prostredie v ich okolí a hľadať spôsoby, ako ho
skrášliť. Žiaci navrhnú domčeky pre zvieratá a vtáčie búdky, ktoré následne vyrobia a rozmiestnia
aj s potravou na predom určené miesta. V rámci aktivity budú deti sledovať správanie sa zvierat v
Bratislavský
okolí a robiť si poznámky. Následne vytvoria kartičky s informáciami o jednotlivých zvieratách a
zábavné úlohy na precvičovanie si a upevňovanie učiva. Očakávaným výsledkom bude cez rozvoj
digitálnych zručností zvýšiť aj záujem o prírodovedu. Finančné prostriedky budú použité na
notebooky, tlačiareň, kancelárske potreby a materiál na výrobu búdok a domčekov pre zvieratá.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

37

Spojená škola
internátna, Školská
10, Michalovce

Si v sieti?

800,00 €

Michalovce

Košický

38

Spojená škola sv.
Jozefa, Jašíkova 219,
Turzovka

High-tech technológie
vo vzdelávaní žiakov s
mentálnym
postihnutím

987,00 €

Turzovka

Žilinský

39

Spojená škola, J.
Kráľa 39, Zlaté
Moravce

Bee - bot je náš
kamarát

753,00 €

Zlaté Moravce

Nitriansky

40

Stredná priemyselná
škola informačných
technológií,
Nábrežná 1325,
Kysucké Nové Mesto

Odstráňme bariéry
s VR

1 000,00 €

Kysucké Nové
Mesto

Žilinský

Anotácia projektu
Projekt Spojenej školy internátnej v Michalovciach je určený žiakom s mentálnym postihnutím z
5. - 9. ročníka špeciálnej základnej školy. Z dôvodu postihnutia i života v sociálne znevýhodnenom
prostredí sú tieto deti viac otvorené negatívnym účinkom sociálnych sietí, preto je cieľom
projektu oboznámiť ich so zodpovedným používaním technológií. Žiaci jednotlivých ročníkov
budú prostredníctvom besedy a workshopov spoznávať a osvojovať si pozitíva i možné
nebezpečenstvá, ktoré ich môžu stretnúť na sociálnych sieťach. Následne natočia krátke 2-5
minútové videá na danú tému. Vžijú sa do rôznych rol (agresor, obeť...), budú diskutovať o tom
ako sa cítili. Tieto videá sa v závere projektu spracujú do uceleného cca 30 minútového filmu Si v
sieti?, ktorý bude slúžiť ako vzdelávací materiál aj pre ostatných žiakov. Finančné prostriedky
budú použité na počítača a odmenu pre predkladateľa projektu.
Cieľom projektu Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke je podporiť žiakov s postihnutím, ktorí
vzhľadom na svoj zdravotný stav majú problémy v oblasti komunikácie. Škola im zabezpečí
program náhradného spôsobu komunikácie, aby im pomohla vo vyjadrovaní sa a zdieľaní svojich
pocitov. Okrem toho sa očakáva zlepšenie ich prospechu a vzťahov s rovesníkmi a učiteľmi.
Učitelia sa zaškolia na prácu s programom Grid 3, ten bude následne využívaný aj žiakmi pod
vedením učiteľov. Program sa využije v priebehu vyučovania na rôznych predmetoch a podľa
potrieb žiakov, no prebehne tiež zacvičenie rodičov. Tí si podľa potreby budú môcť vybavenie
zapožičať aj na domáce využitie. Finančné prostriedky budú použité na notebook a program Grid.
Špeciálna základná škola v Zlatých Moravciach sa venuje žiakom s mentálnym postihnutím, z
ktorých časť má aj iné zdravotné znevýhodnenia. Cieľom projektu je počas výučby zoznámiť deti s
počítačom a s možnosťami jeho využívania v každodennom živote a to prostredníctvom aplikácií,
ktoré sú primerané mladšiemu školskému veku a postihnutiu. Škola zvolila programovacích
robotov - včielka Bee Bot a Pro Bot ako nástroj, ktorý pomáha rozvoju logického myslenia,
plánovania, priestorovej predstavivosti a ďalších kompetencií u žiakov s mentálnym postihnutím.
Jej ovládanie je intuitívne a deťmi ľahko zvládnuteľné. Táto učebná pomôcka bude zaradená do
vyučovania na 1. stupni pre zatraktívnenie a názornosť hlavne v predmetoch informatika a
matematika. Finančné prostriedky budú použité na Bee Bot štartovaciu sadu, podložky a
interaktívny program.
Projekt Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste bude
zameraný na inováciu obsahu i spôsobu výučby. Obsahovo sa projekt zameria na výučbu tvorby
aplikácii pre virtuálnu realitu, keďže v súčasnej dobe ide o ideálnu technológiu pre zlepšenie
výučby, kultúry, zábavy i komunikácie. V rámci projektu sa nainštalujú technické prostriedky a
paralelne s tým sa vyškolí učiteľ na prácu s nimi. Následne pedagóg, s asistenciou odborníka,
začne vyučovať programovanie v OOP. Po osvojení si základov prejde výučba na projektovú a
bádateľskú formu. Počas tejto doby sa do výučby implementujú postupy, ktoré využívajú
profesionálne programátorské firmy, ako napr SCRUM, verzovanie atď. Žiaci sa teda nielen
moderným spôsobom naučia nové technológie, ale získajú aj skúsenosti z praxe. Budú sa venovať
programovaniu VR na predmete cvičenia z programovania a na záujmovom krúžku Pokročilé
programovanie, aby mali viac priestoru na prácu a mohli konzultovať naživo s učiteľom. V závere
projektu plánuje škola prezentáciu projektov žiakmi, aby si zlepšili svoje prezentačné a
komunikačné zručnosti. Finančné prostriedky budú použité na VR zariadenia.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

41

Súkromná spojená
škola, Pionierska
850/13, Detva

Komunikujme spolu

1 000,00 €

Detva

42

Škola umeleckého
priemyslu, Jakobyho
15, Košice

DigiFit22

1 275,00 €

Košice-Staré
Mesto

43

Základná škola
internátna pre žiakov
s narušenou
komunikačnou
schopnosťou, Jamník
42

Logopédia je hrou s
novou tabuľou

1 500,00 €

Jamník

Základná škola,
Malcov 16

E-školy pre budúcnosť
2021/2022 - Rozvoj
digitálnych zručností
žiakov a študentov v
rámci rôznych
vyučovacích
predmetov

371,00 €

Malcov

44

45

Základná škola,
Lipová 183

Aby sa nám lepšie
učilo

1 458,00 €

Lipová

Kraj

Anotácia projektu

Cieľom projektu Súkromnej spojenej školy v Detve je poskytnúť žiakom s autizmom a mentálnym
postihnutím možnosť komunikovať. Neschopnosť dorozumievať sa hovorenou rečou ovplyvňuje
ich život, tvorí prekážku v ďalšom rozvoji a častokrát spôsobuje aj ich frustráciu, pretože nedokážu
vyjadriť svoje potreby a pocity. Škola chce prostredníctvom zaradenia aplikácie GoTalk NOW do
Banskobystrický vyučovacieho procesu modernizovať a zatraktívniť prostriedky alternatívnej formy komunikácie.
Podarí sa tak minimalizovať komunikačnú bariéru u žiakov s postihnutím a tým im umožniť
komunikovať so svojím okolím, individuálne podľa potrieb konkrétneho žiaka. Finančné
prostriedky budú použité na vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v oblasti využívania
aplikácie GoTalk NOW.
Projekt ŠUP Jakobyho v Košiciach ukazuje možnosti využitia digitálnych technológií v telesnej a
športovej výchove s prepojením na kreatívny rozvoj dátovej gramotnosti. Žiaci sa v priebehu
niekoľkých týždňoch budú systematicky monitorovať prostredníctvom fitnáramkov, aby si
uvedomili, koľko akých činností vykonávajú a budú sa porovnávať so spolužiakmi a ostatnými
skupinami. Následne budú žiaci aj aktívnymi spracovateľmi všetkých získaných dát a autormi ich
vizuálnej reprezentácie, aby dokázali predstaviť svoje dáta verejnosti formou rôznych infografík a
Košický
odskúšali si tak praktickú dizajnérsku úlohu. Napokon žiaci z odboru Dizajn digitálnych aplikácií
vytvoria aplikáciu pre digitálnu nástenku, ktorá bude využívaná na prezentovanie a vizualizáciu
dát. Projekt podporí u žiakov motiváciu k aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu, ako aj
rozvinie ich bádateľské a prezentačné zručnosti. Finančné prostriedky budú použité na
fitnáramky, tablet, tlač materiálov, kancelárske potreby a odmenu pre predkladateľa.
V rámci projektu Logopédia je hrou s novou tabuľou bude do vyučovania zaradená práca
s interaktívnou tabuľou. Projekt budú realizovať špeciálni pedagógovia a logopédi na Základnej
škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Cieľom projektu je skvalitniť
hodiny logopédie, pomáhať žiakom pri odstraňovaní, alebo zmierňovaní ich hendikepu, narušenej
Žilinský
komunikačnej schopnosti, prostredníctvom novej interaktívnej tabule a moderných
logopedických programov. Finančné prostriedky budú použité na interaktívnu tabuľu, projektor a
logopedické programy.
Projekt Základnej školy v Malcove je určený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 5.
- 9. ročníka. Aplikácia WocaBee poskytne žiakom atraktívne digitálne prostredie, ktoré ich bude
motivovať a pomáhať učiť sa slovnú zásobu v anglickom jazyku zábavnou a hravou formou.
Prešovský
Cieľom projektu je zlepšiť úroveň jazykových a komunikačných schopností žiakov v anglickom
jazyku ako aj zvýšiť motiváciu žiakov pri učení sa anglického jazyka. Finančné prostriedky budú
použité na zakúpenie licencie programu WocaBee.

Nitriansky

Učitelia a žiaci dostanú možnosť plnohodnotne pracovať s novou digitálnou technikou v rámci
projektu Základnej školy Lipová. Skvalitní sa vyučovací proces na škole a žiaci budú mať možnosť
učiť sa novou hravou formou. Veľkým prínosom bude, že všetci žiaci budú mať rovnaké možnosti
vzdelávania, čím sa zotrú sociálne rozdiely. Finančné prostriedky budú použité na tablety,
notebook, projektor, licencie WocaBee a kancelárske potreby.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

46

Základná škola,
Rudina 443

Pravda, ale čia?

530,00 €

Rudina

Žilinský

47

Základná škola, Š.
Majora 560, Veľké
Úľany

Je INfluencer IN?

1 000,00 €

Veľké Úľany

Trnavský

48

Gymnázium Pavla
Jozefa Šafárika Pavol Jozef Šafárik
Gimnázium,
Akademika Hronca 1,
Rožňava

Literatúra inak

1 500,00 €

Rožňava

Košický

49

Základná škola s
materskou školou,
Andreja Kubinu 34,
Trnava

Veda hravo a moderne

1 181,00 €

Trnava

Trnavský

50

Základná škola s
materskou školou,
Ulica Maxima
Gorkého 21, Trnava

e-Školy pre budúcnosť

1 000,00 €

Trnava

Trnavský

Anotácia projektu
Projekt s názvom Pravda, ale čia? sa bude realizovať na Základnej škole v obci Rudina. Žiaci
absolvujú sériu workshopov so školskou psychologičkou v témach kyberšikana, kybergrooming,
dezinformácie a hoaxy, vytvoria a zverejnia brožúru rád a tipy pre rodičov v téme nástrah
internetu, e-slovník pojmov a natočia videofilm k téme bezpečného správania sa na internete.
Aktivity budú určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy v rámci vyučovacieho predmetu
informatika a anglický jazyk, spolupracovať budú aj so školským parlamentom. Finančné
prostriedky budú použité na programové licencie na úpravu a strih médií, kancelárske potreby,
tlač a propagáciu projektu.
Cieľom projektu Základnej školy vo Veľkých Úľanoch je odkryť žiakom pozlátko online sveta
influencerov. Pomocou rôznych aktivít žiaci zistia, v čom sú dobrí, čo ich baví a v čom sa môžu
ešte zlepšiť. Žiaci po vzhliadnutí dokumentárneho filmu Fake famous vytvoria pre mladších
spolužiakov prezentácie s danou tematikou, zorganizujú tvorivé dielne a výstavu, vytvoria pre
mladších spolužiakov kvízy, hry a pexesá v online prostredí. Hlavným cieľom projektu bude
rozvíjať ich kritické myslenie. Finančné prostriedky projektu budú použité na odbornú literatúru,
kancelársky a výtvarný materiál, notebook a odmenu pre predkladateľa.
Cieľom projektu Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave je implementovať do výučby literatúry
a anglického jazyka nové postupy, kde do vyučovacieho procesu budú zapojení samotní študenti.
Aj staré a pre študentov nezaujímavé literárne dielo sa vďaka moderným technológiám a
aplikáciám dá podať takým spôsobom, že sa pre nich stane zaujímavé. Študenti absolvujú Kahoot
- kvíz, využijú Wordwall a rôzne kreatívne hry na slovnú zásobu, vytvoria komiks a video k danej
téme, vypracovávať budú aj Liveworksheets - interaktívny pracovný list a využijú program
Genially na prácu v miestnostiach zameranú na literárne dielo. Výstupy študentov - audioknihy,
prezentácie a filmy sa budú dať opakovane využiť na výučbu v iných ročníkoch. Zakúpené
technológie budú dlhodobo slúžiť pri výučbe vo všetkých ročníkoch a môže vzniknúť pilotný, no
zároveň motivujúci projekt aj pre iné predmety a učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na
tablety.
Žiaci druhého stupňa Základnej školy Andreja Kubinu v Trnave sa budú učiť pracovať s digitálnymi
meracími senzormi Vernier a aplikáciou Graphical Analysis na prírodovedných predmetoch.
Vďaka tomu si v daných predmetoch zvýšia svoje vedomosti, digitálne zručnosti a spôsobilosti v
oblasti vedy a techniky inovatívnym spôsobom a v neposlednom rade mäkké zručnosti potrebné
pre budúcu prax a prácu. Učitelia školy budú uskutočnené aktivity naďalej replikovať, inovovať a
ponúkať ich ďalším žiakom školy, v prípade možností aj žiakom a učiteľom iných škôl v regióne
formou otvorených hodín. Finančné prostriedky budú použité na bezdrôtové digitálne meracie
senzory a tablety.
Základná škola Maxima Gorkého v Trnave vzdeláva žiakov so špeciálnymi potrebami a žiakov
pochádzajúcich z menej podnetného prostredia. Projektom ich chce motivovať k štúdiu
anglického jazykov. Aplikácia WocaBee poskytne žiakom atraktívne digitálne prostredie, ktoré
ich bude motivovať a pomáhať učiť sa slovnú zásobu v anglickom jazyku zábavnou a hravou
formou. Zlepší sa tým úroveň porozumenia, písania a komunikácie v anglickom jazyku, podnieti
sa súťaživosť žiakov a v neposlednom rade sa naučia, ako byť zodpovednými za svoje vzdelávanie.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie licencie programu.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

51

FELIX Žilina

Informatika &
Matematika: Hravo a
konštruktívne

1 482,00 €

Žilina

52

Spojená škola
internátna, Ul. S.
Chalupku 315/16,
Kremnica

Hravo s WocaBee

1 017,00 €

Kremnica

53

Stredná odborná
Digitalizácia učebných
škola sv. Jozefa
odborov
Robotníka,
Saleziánska 18, Žilina

1 500,00 €

Žilina

54

Cirkevná spojená
škola, Školská 650,
Vranov nad Topľou

1 090,00 €

Vranov nad
Topľou

55

Gymnázium
Ladislava
Novomeského,
Tomášikova 2,
Bratislava

School Stream

Koľko bezpečnosti sa
zmestí na náš server

1 000,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

Kraj

Anotácia projektu

Začínajúca Súkromná základná škola FELIX Žilina plánuje hravo a konštruktívne pracovať so
žiakmi na prvom stupni. Robot Blue-Bot umožní žiakom tvoriť programy a jednoduchým a
hravým spôsobom tak preniknúť do tajov programovania. Rozvoj digitálnych zručností je
Žilinský
súčasťou moderného vzdelávania v 21. storočí a vďaka práci s robotom Blue-Bot budú žiaci
rozvíjať aj dôležité mäkké zručnosti ako je spolupráca a komunikácia. Finančné prostriedky budú
použité na zostavu Blue-Bot robotov, TacTile čítačky a špeciálne podložky.
Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej v Kremnici budú pracovať s aplikáciou WocaBee na
hodinách hravej angličtiny. Budú si zlepšovať a rozširovať slovnú zásobu, zároveň sa naučia a
zlepšia v práci s tabletmi. Po spoločnej práci s učiteľom si vedomosti overia a precvičia online v
aplikácii. Vyriešia zadané domáce úlohy a uvidia priebežné hodnotenie, koľko bodov dosiahli za
Banskobystrický
vypracované úlohy a zadania. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o výučbu cudzieho jazyka u
žiakov s mentálnym postihnutím, rozšírenie jazykových zručností, kompetencií v digitálnej
oblasti, ako aj podporiť súťaživosť, tvorivosť a tímovosť počas vyučovania. Finančné prostriedky
sa využijú na programové licencie, tablety s príslušenstvom.
Stredná odborná škola sv. Jozef Robotníka v Žiline za pomoci učiteľov odborných predmetov
realizuje inováciu vzdelávacieho procesu v oblasti digitálneho modelovania, tlače 3D objektov a
programátorskej práce. Do digitálnej tvorby produktov a učebných pomôcok budú zapojení žiaci
školy, aktivity v rámci projektu budú zamerané na ovládnutie mäkkých zručností, design thinking,
Žilinský
modernizovanie učiva odborných predmetov cez CNC technológie. Vyvrcholením projektu bude
výstava prác žiakov v oblasti 3D a CNC a zdieľanie obsahov a nadobudnutých skúseností.
Očakávaným je aj vznik zoznamu najpotrebnejších didaktických materiálov. Finančné prostriedky
budú použité na 3D tlačiareň a CNC stroje.
Do projektových aktivít budú zapojení žiaci piateho až maturitného ročníka Cirkevnej spojenej
školy vo Vranove nad Topľou. Cieľom je zlepšiť digitálne schopnosti žiakov v manipulácii s
kamerou, v úprave videí, práce s video réžiou a streamovaním školských aktivít. Žiaci budú
spracovávať správy z diania na škole pomocou streamovacích zariadení a vysielať ich online za
Prešovský
pomoci školského kanála svojim rodičom a priaznivcom školy. Škola rovnako získa prístup k
vzdelávaniu žiakov cez školský live stream. Finančné prostriedky budú použité na video-mix-pult,
kamery s HDMI výstupom, bezdrôtový HDMI prenos, bezdrôtový audio prenos a reproduktory.

Bratislavský

Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave plánuje vytvoriť interaktívne prostredie v oblasti
bezpečného a kultúrneho správania sa na internete medzi deťmi a mládežou. Na server budú
zároveň umiestnené výstupy z aktivít žiakov a učiteľov, ktorými sa bude môcť inšpirovať verejnosť
a využiť ich pri vzdelávaní. Žiaci budú šíriť osvetu formou zverejňovania materiálov na stránke
školy, ale aj pomocou rovesníckeho programu v škole. V rámci projektu bude vypracovaná
databáza pracovných listov a metodických materiálov pre učiteľov a rodičov zameraná na
problémové témy v online svete. Projekt ovplyvní nielen život žiakov na škole, ale začlení ich aj
dobrovoľníkov ako plnohodnotných členov komunity v jej okolí. Finančné prostriedky budú
použite na nákup a inštaláciu servera, tvorbu webstránky a šablónu časopisu.
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Podporená
suma

No.

Názov predkladateľa

56

Stredná odborná
škola
elektrotechnická,
Komenského 50,
Žilina

Rozšírenie možností
programovania
robotov

1 500,00 €

Žilina

Žilinský

57

Základná škola
Slovenského
národného
povstania,
Partizánska 13,
Sučany

Tímová súťaž
Mikro:bit Cup blokové
programovanie s
využitím hardvéru

1 014,00 €

Sučany

Žilinský

Názov projektu

Mesto

Kraj

58

Základná škola,
Fatranská 14, Nitra

Naša kreativita v 3D

1 488,00 €

Nitra

Nitriansky

59

Základná škola,
Ľutina 4

Bezpečne na internete

1 450,00 €

Ľutina

Prešovský

60

Spoločnosť EDUKA

3D tlač na strednej
škole

SPOLU

1 489,00 €

Martin

Žilinský

Anotácia projektu
Žiaci vyšších ročníkov SOŠ elektrotechnickej v Žiline sa zoznámenia s možnosťami externého
programovania robotov pomocou Arduino kitu a začnú s programovaním aplikácií s využitím
robotov. Žiaci budú pracovať v malých skupinách a riešiť vzorové úlohy a následne samostatné
zadania. Výstupom aktivít budú aplikácie opakovateľne použiteľné pri výučbe, ale aj funkčné
systémy podobné tým, ktoré sa používajú v praxi. Aktivita podporí u žiakov tvorivosť, kreativitu a
schopnosť pracovať a riešiť úlohy v kolektíve. Finančné prostriedky budú použité na zariadenie
DOBOT Magician Arduino Kit.
Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch zrealizuje tímovú súťaž v
programovaní s hardvérom Micro:bit. Súťaž bude určená žiakom 2. stupňa základnej školy.
Cieľom je rozšíriť programovanie z virtuálneho prostredia priamo na hardvér, zlepšenie
digitálnych kompetencií žiakov a postupné zavádzanie formy učenia STEM. Finančné prostriedky
budú použité na nákup mikrobitov a príslušenstva k nim.
Základná škola na Fatranskej ulici v Nitre sa zameria na spoznanie techniky 3D tlače - teóriu,
ovládanie techniky, tvorbu modelov a výrobu učebných pomôcok. Žiaci objavia nové možnosti
výučby v súvislosti s využitím 3D tlače, budú rozvíjať svoje digitálne zručnosti, soft skills a
predstavivosť pri využívaní softvéru. Cieľom projektu je podpora tvorivého, kreatívneho a
tímového riešenia problémov. Finančné prostriedky budú použité na 3D tlačiarne a materiál
potrebný na tlač 3D modelov.
Žiaci Základnej školy Ľutina absolvujú workshop „Ako sa správať pri používaní internetu", besedu
na tému „Riziká a nástrahy sociálnych sietí" a následne budú v skupinách riešiť zadané
problémové úlohy a diskutovať o danej problematike. Starší žiaci vyjadria svoj názor na tému „Čo
mi internet dal a čo mi vzal“ pri písaní úvah. Výstupom projektu bude aj online príručka „Bezpečne
na internete", ktorú odprezentujú starší žiaci mladším spolužiakom. Cieľom aktivít bude naučiť
deti a mládež, ako používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne, ako odolávať nátlaku
jednotlivca alebo skupiny, čiže ako bojovať s kyberšikanou. Finančné prostriedky budú použité na
tablety, infografiku o kyberšikanovaní a odmenu pre realizátora projektu.
Cieľom projektu občianskeho združenia Spoločnosť EDUKA je ponúknuť praktické skúsenosti
žiakom a učiteľom na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine s najmodernejšou
technológiou v oblasti 3D tlače a tým zlepšiť ich digitálne zručnosti, ale aj vedomosti zo sveta
informačných technológií. V rámci projektu bude prebiehať seminár pre učiteľov odborných
predmetov, ktorým bude táto technológia predstavená a budú sa od nich očakávať námety na
modely 3D tlače pre prácu so študentami. Žiaci druhého ročníka sa oboznámia a odskúšajú si 3D
tlač prakticky na hodinách informatiky. Finančné prostriedky budú použité na nákup 3D tlačiarní s
príslušenstvom.

80 000,00 €
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Príloha č. 6 Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti digitálne zručnosti
No. Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

1

Nadácia Pontis

Generácia 3.0 EDUpointy a podpora
vzdelávacieho
ekosystému

2

Zmudri

Zmudri na internete II.

4 000,00 €

Prešov

Prešovský

3

Zmudri

Zmudri Platforma 2.0

4 000,00 €

Prešov

Prešovský

10 000,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

Anotácia projektu
Deti a mladí ľudia nemajú na Slovensku potrebné zručnosti, vedomosti a postoje pre budúcnosť.
Zavreté školy a dištančné vzdelávanie v dôsledku COVID – 19 ešte viac poukázali na
nevyhnutnosť zavádzať inovácie do škôl a podporiť učiteľov, aby neprenášali iba vedomosti, ale
aby prispievali k budovaniu zručností mladých ľudí. Nadácia Pontis v ročnom cykle vyhľadá
inovatívne vzdelávacie prístupy, pomôže im s efektívnym nastavením stratégií, podporí ich pri
šírení do škôl po celom Slovensku. Or Vďaka 3-mesačnému EDUakcelerátoru 5 organizácií a startupov si zlepší svoj strategický manažment, udržateľnosť a sledovanie dopadu svojich aktivít.
Vďaka 9 EDUpointom v 9 mestách približne 2000 učiteľov a učiteliek si zlepší svoje zručnosti.
Ďalšími cieľmi projektu sú nastaviť udržateľné fungovanie dvoch EDUpointov a tiež komunikácia s
MŠ SR, zriaďovateľmi škôl o udržateľnosti inovácií na školách. Finančné prostriedky budú použité
na manažment EDUpointov.
Projekt Zmudri na internete II. nadväzuje na sériu video kurzov o digitálnej bezpečnosti,
kyberšikane a kritickom myslení na internete, ktorú Zmudri už publikovalo. Pokračovania video
kurzov sa budú po úspešnom pilotnom uvedení na platforme Zmudri.sk a na desiatkach škôl po
celom Slovensku opäť venovať téme digitálnej bezpečnosti - pozrú sa bližšie na tému overovania
pravdivosti multimediálneho obsahu, nebezpečných faktorov tzv. deepfake videí a práce so
zdrojmi a informáciami v digitálnom priestore. Video kurzy budú šírené cez sociálne siete, ale aj
priamo cez cca 4000 učiteľov z viac ako 250 základných a stredných škôl v rôznych regiónoch
Slovenska, ktorí k video kurzom dostanú metodický materiál vytvorený na mieru k jednotlivým
videám s praktickými cvičeniami a aktivitami pre použitie na vyučovaní informatiky, etickej
výchovy a občianskej náuky prezenčne aj dištančne. Video kurzy budú dostupné na platforme
Zmudri.sk aj širokej verejnosti. Finančné prostriedky budú použité na tvorbu videokurzov,
metodických materiálov, online propagáciu a odmenu pre koordinátora škôl.
Súčasná situácia okolo korona vírusu iba potvrdzuje dôležitosť a potrebu online vzdelávania,
ktoré sa postupne stane samozrejmosťou. Zmudri.sk na svojej súčasnej platforme disponuje
zväčšujúcim sa portfóliom video kurzov pre mladých ľudí, ktoré sú čoraz viac využívané aj
učiteľmi počas vyučovania, lebo sú komplexným riešením, na ktoré študenti pozitívne reagujú.
Upgrade súčasnej platformy - prechod k novým funkcionalitám, zinteraktívneniu a zavedeniu
nových prvkov, ktoré učiteľom aj žiakom prinesú ešte lepšie možnosti a umožnia efektívnejšie
učenie a zbieranie vedomostí - je dlhodobou víziou, ktorá sa v súčasnej situácii ukázala ešte
akútnejšou. Tá má pomôcť nielen v prípade online vyučovania, ale aj pri klasickom, offline
vyučovaní, tým, že doňho zavedie nové, inovatívne prvky. Nová Zmudri.sk platforma umožní
zvýšenie počtu registrovaných učiteľov na 6000 zo 700 škôl, učitelia a študenti si osvoja koncept
obrátenej hodiny, zvýši motiváciu učiteľov používať inovatívne metódy a tiež zvýši užívateľský
zážitok na platforme. Finančné prostriedky budú použité na vývoj, údržbu, implementáciu
platformy a jej online a offline propagáciu.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

4

Vĺčatá.sk

Šírenie povedomia o
pozitívnych aspektoch
hier a technológií 2021

5 410,00 €

Kaplna

Bratislavský

5

Nové školstvo

Školy pre všetkých IV

8 000,00 €

Šamorín

Trnavský

Anotácia projektu
Prebiehajúca kríza dokázala, že téme využitia hier a technológií vo výchove a vzdelávaní v
slovenskom mediálnom priestore chýba akékoľvek odborné zastúpenie a to aj napriek tomu, že
počas posledných troch dekád trávili mladé generácie pred obrazovkami množstvo času. Rodičia
a učitelia vďaka činnosti o.z. Vĺčatá a ich webstránke vedia o stále väčšom množstve hier, ktoré
majú pre deti hodnotu, či už výchovnú, vzdelávaciu, alebo estetickú. Organizácia informuje
prostredníctvom portálu vlcata.sk o technológiách, ich nástrahách a pozitívnych stránkach ich
používania. V roku 2021 pripravia 40-80 recenzií napríklad v týchto témach: hry rozvíjajúce
informačnú gramotnosť, riziká hier zdarma, ako sa vyznať v mori informácii na nete, aplikácie
vhodné do prírody, hry, ktoré učia prstoklad, podcasty pre deti, hry pre budúcich manažérov a
podnikateľov a iné. Pripravia 10 webinárov pre učiteľov v témach: ako vyberať vhodné hry pre
jednotlivé predmety a akým spôsobom ich možno použiť ako doplnkový učebný nástroj a 3
webináre budú zamerané na bezpečné a zodpovedné využívanie internetu. Priebežne budú
aktualizovať podstránku Učím online, ktorá poskytuje online materiály a kvalitné zdroje pre
učiteľov k jednotlivým predmetom. Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady lídra
projektu, šéfredaktora, recenzentov, prípravu webinárov, účtovné náklady a PR aktivít.
Projekt Školy pre všetkých vychádza z presvedčenia, že neuspokojivá situácia v slovenskom
školstve je, okrem mnohých iných faktorov, spôsobená aj nedostatočne rozvinutým, nepružným
a zastaraným systémom poskytovania metodickej a odbornej podpory pre školy. Slovenský
vzdelávací systém sa kvalitatívne zlepší, len ak bude popri zveľaďovaní infraštruktúry a
vybavenosti škôl investovať aj do ľudských zdrojov; ak skvalitní poskytovanie podporných služieb
vyučujúcim aj učiacim sa a ak sa zameria aj na kultivovanie vzťahov. Zámerom spoločného
projektu občianskeho združenia Nové školstvo, Nadácie Milana Šimečku a Centra pre výskum
etnicity a kultúry je detailne identifikovať potreby troch vybraných škôl a školských komunít,
vyvinúť podporné služby a pilotne ich otestovať v reálnom prostredí. Podporný servis sa týka
nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania
rozhodnutí, foriem spolupráce medzi jednotlivými aktérmi a hodnotenia procesov a výstupov.
Vďaka poskytovaniu podporného servisu trom základným školám bude možné vyhodnocovať ich
dopad na vzdelávacie procesy a klímu školy. Na základe toho bude možné špecifikovať potrebné
výkony a kvantifikovať náklady na poskytovanie podporných služieb v celej školskej sieti na
Slovensku. Po ukončení podporeného servisu v júni 2021 následne pripravia 3 prípadové štúdie o
realizácii podporných aktivít v školách a ich dopadoch spolu s návrhmi odporúčaní pre vzdelávací
systém. Závery z pôsobenia na školách budú prezentovať odborníkom aj z radov štátnych
inštitúcií na externom seminári a ďalších podujatiach. Počas roka plánujú pripraviť 22 týždenných
súhrnov o dianí v školstve a blogov. Projekt ukáže, ako z podporných služieb môžu ťažiť všetky
deti pri svojom učení sa, učitelia pri ich efektívnom vyučovaní, vedenia škôl pri ich efektívnom
riadení a školy spolu s rodičmi a miestnymi komunitami pri ich vzájomnej spolupráci. Zároveň sa
vďaka nemu ukáže, ako môže štát pri investovaní do ľudských zdrojov a vzdelávacích služieb
zvyšovať kvalitu vzdelávania i ďalších verejných služieb na Slovensku. Finančné prostriedky budú
použité na manažment projektu, prípravu prezentačných podujatí, prípravu a editáciu
informačných súhrnov a blogov.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

6

POST BELLUM SK

Zážitkové vzdelávacie
workshopy pre
základné a stredné
školy

7

DETSKÝ ČIN ROKA

Detský čin roka 2021 &
Ako pomáhať na nete

Podporená
suma

Mesto

Kraj

5 300,00 €

Bratislava

Bratislavský

8 500,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

Anotácia projektu
V období od apríla do júna 2021 zrealizuje občianske združenie Post Bellum SK takmer 30
jednodňových vzdelávacích zážitkových workshopov pre žiakov/čky základných a študentov/ky
stredných škôl po celom Slovensku. Tieto jednodňové workshopy boli pôvodne vyvinuté
organizáciou Post Bellum SK vďaka podpore získanej od Európskej komisie a vo slovenskom
prostredí predstavujú unikátny vzdelávací koncept. Workshopy sú postavené na príbehoch
skutočných ľudí, ktorí v minulosti odvážne čelili totalitným režimom na území Slovenska a podali
o nich svedectvá, ktoré Post Bellum SK zaznamenalo a publikovalo prostredníctvom svojho
online archívu www.memoryofnations.eu. Ambíciou projektu je prispieť k tomu, aby mladá
generácia spoznala históriu vlastného národa a dokázala tak lepšie čeliť súčasnej radikalizácii
spoločnosti, ktorá so sebou prináša napríklad aj vzrastajúcu podporu fašizmu a krajne
pravicovému násiliu, antisemitizmu, šírenie dezinformácií/hoaxov a iné negatívne fenomény.
Finančné prostriedky budú použité na úhradu priamych výdavkov spojených s workshopmi ako je
odmena pre lektorov/ky či materiál potrebný počas workshopov.
OZ Detský čin roka v roku 2021 realizuje jedinečný a originálny projekt Detský čin roka ako
školský projekt zameraný na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy aj
digitálnych zručností. Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom
zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré. V školách
učitelia s deťmi čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Každý rok sa
do projektu zapojí okolo 500-600 škôl. Aktuálna situácia s celosvetovou pandémiou potvrdila
zmysel novej kategórie Dobrý čin na nete, prostredníctvom ktorej sa deti dozvedajú, ako sa
bezpečne správať v online svete a zároveň sa učia ako je možné pomáhať na nete. Reálne príbehy
z kategórie Dobrý čin na nete budú využité na prípravu modelových hodín pre pedagógov na
podporu digitálnych zručností s dôležitým prienikom informatiky a etickej výchovy. Printové
materiály budú distribuované do cca 2200 škôl na Slovensku a online verzie budú voľne dostupné
pre školy. Finančné prostriedky budú použité na odbornú prípravu a tlač pedagogických
materiálov.
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No. Názov predkladateľa

8

Nadácia Pontis

Názov projektu

Budúcnosť INAK šírenie a rozvoj
programu

Podporená
suma

30 000,00 €

Mesto

Bratislava mestská časť
Ružinov

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Nadácia Pontis od roku 1997 prepája firmy, MVO, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby
spoločne dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, zodpovednom podnikaní, boji proti korupcii a
chudobe. Slovenské školstvo nestačí sprostredkovať vedomosti a zručnosti dôležité pre
21.storočie, nepripravuje dostatočne absolventov pre pracovný trh, zlyháva vo vzdelávaní žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský rozvojový program pre mladých vo veku od 11 do15
rokov pochádzajúcich z rôznych sociálnych prostredí s cieľom podporovať ich digitálne zručnosti,
tvorivosť a podnikavosť a pomôcť im tak zvýšiť šance na ďalšie kvalitné štúdium a následné
pracovné uplatnenie sa. Hlavným cieľom projektu je otvorenie mimoškolského inovačného centra
Budúcnosť INAK vo Zvolene, ktoré bude v poradí druhým regionálnym centrom v rámci
vzdelávacieho programu na Slovensku. Otvoreniu centra v septembri 2021 bude predchádzať
situačná analýza prostredia, nadviazanie spoluprác s partnermi vo Zvolene, technické vybavenie
priestorov na ZŠ Jilemnického pre mimoškolský klub, výber, koordinácia a vzdelávanie 20
mentorov – vysokoškolských študentov v 4 vzdelávacích cykloch. Centrum po jeho otvorení
poskytne deťom mesiac otvorených dverí a následne vytvorí skupinu 25 detí, ktoré absolvujú
pravidelné skupinové aktivity v klube. Poslednou fázou projektu bude vypracovanie manuálov na
šírenie centra do ďalších regiónov. Finančné prostriedky budú použité na personálne náklady
koordinátorov, lektorov, expertov, grafiku a tlač materiálov, technické vybavenie, situačnú
analýzu a režijné náklady.
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No. Názov predkladateľa

9

eduRoma - Roma
Education Project občianske združenie

Názov projektu

O krok pokrok

Podporená
suma

7 000,00 €

Mesto

Bratislava mestská časť
Rača

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

eduRoma – Roma Education Project je mimovládna organizácia, ktorej víziou je inkluzívna
spoločnosť, prioritne sa zaoberá vzdelávaním rómskych žiakov a žiačok a odstraňovaním
diskriminácie v školskom prostredí. Program O krok pokrok sa na začiatku pandémie zameral na
zber kvalitatívnych dát na okamžité ovplyvnenie situácie v dostupnosti pravidelného vzdelávania
vo vylúčených komunitách, vytvorili sieť mentorov a tútorov, ktorí s deťmi pravidelne pracujú v
rámci individuálneho doučovania. Na základe výsledkov mapovania potrieb plánujú v roku 2021
zaradiť do programu online/offline workshopy pre mentorov – učiteľov a zástupcov pomáhajúcich
profesií v lokalitách v prešovskom kraji zamerané na rozvoj digitálnych zručností, kritického
myslenia, vyhodnocovania informácií a bezpečného konzumovania digitálneho. Prostredníctvom
multikultúrneho scitlivovania chce organizácia ako jediná na Slovensku poskytovať mentorom a
zástupcom pomáhajúcich profesií aj pravidelné semináre z historicko- kultúrnych reálií zo života
Rómov. Následne v rámci pravidelného mentoringu a doučovania detí pripravia mentori sériu
online/offline workshopov pre 50 žiakov vo vylúčených komunitách, na ktorých získajú digitálne
zručnosti s dôrazom na použitie zručností v každodennom živote. Program O krok pokrok
prispieva k zlepšeniu študijných výsledkov detí a súčasne zvyšuje šance žiakov uspieť v kritických
prestupných ročníkoch ZŠ, úzko spolupracuje so školami, ktoré deti navštevujú, aj s ich rodičmi.
eduRoma sa snaží prostredníctvom účasti v pracovných skupinách ovplyvňovať zmenu postojov
štátnych a verejných inštitúcií s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania rómskych detí, v rámci
okrúhleho stola so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, predložia odporúčania z terénu pre systémové zmeny v rámci vzdelávania učiteľov a
chudobných detí v oblasti digitálnych zručností. Finančné prostriedky budú použité na mzdové
náklady koordinátora, asistentky, lektora a finančného manažéra.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

10

Centrum
Posilnení učitelia environmentálnej a
Komenského inštitút
etickej výchovy Živica

11

Rozmanita

Projekt Škôlka
Rozmanita

Podporená
suma

Mesto

Kraj

10 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

19 257,00 €

Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

Anotácia projektu
Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov
Slovenska - riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov.
Učitelia majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej
školskej reformy vo svojej komunite. V navrhovanom projekte sú zastúpené 2 piliere
Komenského inštitútu: 1. Alumni program, zameraný na vzdelávanie, podporu a sieťovanie
pedagogických lídrov Slovenska a 2. podpora a vzdelávanie širokej pedagogickej verejnosti v
oblasti mäkkých zručností a metodicko-didaktických inovácií. Alumni program aktuálne sieťuje
135 pedagogických lídrov, ktorí prešli komplexným vzdelávaním. Snahou je týchto pedagógov
podporovať v raste, sieťovať pre inovačné spolupráce a poskytovať im priestor na šírenie ich
expertízy. Absolvujú Kolokvium na zdieľanie dobrej praxe a viacdňový workshop na tému
psychohygieny a well beingu pedagógov. Druhým pilierom je podporovať a kontinuálne
poskytovať vzdelávanie širokej pedagogickej verejnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu
organizácia vytvorila nový vzdelávací koncept mesačných online vzdelávacích blokov s názvom
Učitelia v Akcii. Pozostáva zo 7 mesačných vzdelávacích blokov na témy osobnej moci a vízie,
komunikácie a konfliktov, prevencie kyberšikany, či inovatívnych foriem vzdelávania. Okrem
online vzdelávania poskytne CEEV Živica počas leta priestor na prezenčné vzdelávanie
pedagógov v rámci 3 letných škôl zameraných na inovácie vo vzdelávaní a začínajúcich
pedagógov. V rámci projektu tiež plánujú vydať publikácie a metodické pomôcky - preklad a
distribúciu Bully free zone, ktorá je nástrojom prevencie šikany v triedach, otvára témy empatie,
inakosti, pomoci, tolerancie. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov,
mentorov, realizáciu letných škôl, kolokvia, workshopu licenciu a vydanie metodických pomôcok,
webináre a supervíziu pre expertov a mentorov.
Materské a základné školy po celom Slovensku, vrátane Bratislavy, sú čoraz viac segregované.
Deti z bohatých a chudobných rodín nechodia do tých istých škôl, nestretávajú sa tam často ani s
deťmi so zdravotným znevýhodnením, či s deťmi inej národnosti či etnika. Táto situácia škodí
všetkým našim deťom. Odborníci sa zhodujú, že naše deti budú potrebovať v budúcnosti
zručnosti ako kreativita, kritické myslenie, komunikačné a digitálne zručnosti, schopnosť starať sa
o svoje duševné zdravie v rýchlo meniacich sa podmienkach, schopnosť budovať vzťahy s
rôznorodými ľuďmi, vnímavosť a zodpovednosť voči druhým a voči planéte. Práve tieto zručnosti
sa najlepšie budujú v rozmanitých kolektívoch. Preto Rozmanita vytvára prvý model inkluzívnej
materskej školy zameranej na budovanie zručností budúcnosti v skutočne rozmanitých
kolektívoch. Na jeseň 2021 plánuje spustiť pilotnú skupinu 18 detí a ich rodín v novo
rekonštruovaných priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave, s ktorou model vytvoríme, overíme
a budeme ďalej rozvíjať. Prvý vzdelávací program pre materské školy zameraný na inklúziu,
duševné zdravie a zručnosti budúcnosti bude po pilotnom overení replikovateľný a škálovateľný v
ďalších materských školách. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, rekonštrukciu
priestorov, tablety a učebné pomôcky.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

12

Connect o.z.

Strategické
partnerstvo Lab 2021

15 000,00 €

Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

13

IPčko

Bez nástrah

15 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

SPOLU

141 467,00 €

Anotácia projektu
Budovanie technických a digitálnych zručností je v dnešnej dobe jedným z hlavných faktorov
úspechu. Lab powered by Nadácia Orange už 5 rokov tvorí kreatívny priestor pre širokú verejnosť.
Vďaka pokračovaniu spolupráce umožní každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť pomocou
moderných technológií a postupov nie je vôbec až také ťažké. Jedna z hlavných bariér začatia
pracovať so strojmi v dielni je strach z technických inovácií, preto Lab ponúka asistenciu pri ich
obsluhe, ako aj konzultácie nápadov, projektov všetkých členov od detí po seniorov. Zároveň
vytvoria priestor pre vzdelávacie utorky - workshopy pre žiakov základných a stredných škôl a
talentovaných detí, kde pod vedením lektorov z Labu sa deti naučia ovládať jednotlivé stroje v
dielni. Na konci septembra plánujú pripraviť Víkend otvorenej dielne, kedy verejnosť bude mať
možnosť spoznať a vyskúšať si niektoré zo 40 strojov. Účastníci workshopov a konzultácií budú
schopní využiť svoje zručnosti či už v rámci trhu práce, alebo na začatie svojho podnikania a Lab
bude mať opäť väčšiu komunitu svojich členov. Finančné prostriedky budú použité na mzdové
náklady koordinátora programu a starostlivosti o členov Labu.
Projekt Bez nástrah sa zameriava na online prostredie a online bezpečnosť, ktorú chce rodičom,
učiteľom, odborníkom aj užívateľom internetu priniesť a predstaviť prostredníctvom viacerých
aktivít. V rámci projektu IPčko pripraví online odborný a pomáhajúci obsah na rôzne špecifické
témy online prostredia s ich charakteristikou a odporúčaniami na posilnenie online bezpečnosti.
Pre rodičov pripravia publikáciu, ktorá ich prevedie poznaním online prostredia, fenoménmi,
sociálnymi sieťami, aplikáciami v kontexte online bezpečnosti, duševného zdravia a podporia
komunikáciu v citlivých online témach medzi dospelými, deťmi a mladými ľuďmi. V súlade s
témou online bezpečnosti bude IPčko participovať na organizovaní druhého Festivalu pre dušu,
ktorý bude určený širokej verejnosti. V neposlednom rade pokračujú v poskytovaní nonstop
dostupnej bezplatnej prvej psychologickej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitnú v náročných situáciách.
V rámci projektu posilnia služby prvej psychologickej pomoci v náročnom období vianočných
sviatkov a prelomu rokov. Finančné prostriedky budú použité na tvorbu publikácie, odmeny pre
autorov obsahu, editovanie beznastrah.online a mzdové náklady koordinátora finančného
manažéra.
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Príloha č. 7 Zverejnený text grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022
Zdravá duša školy
výzva
V kontexte celospoločenskej krízy sa Nadácia Orange strategicky a dlhodobo zamerala na zmierňovanie
negatívnych dopadov vplývajúcich na psychickú pohodu a podporovanie konštruktívnych riešení
v prevencii a podpore v oblasti duševného zdravia.
Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl.
Reprezentatívny prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o dopadoch dištančnej
výučby a dotazníkový online prieskum Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka
upozorňujú na zvýšenie stresu a pocitov úzkosti u pedagógov, vyčerpanie u väčšiny z nich, fakt, že učenie
ich po skúsenosti s výučbou počas pandémie nebaví a cítia sa vyhorení. Školskí psychológovia aj
poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú
pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.
V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom
a inšpiráciou žiakom a študentom. Otvárame preto pilotný ročník grantového programu Zdravá duša
školy s cieľom destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách
a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných
zamestnancov.
V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych
neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto
témam:
▪
▪
▪
▪

vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov,
zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných
technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických
a odborných zamestnancov škôl.

Program podporí
▪
▪

▪

komplexné odborné riešenia, programy a prepájanie uvedených tém, ktoré je možné uplatniť
v prostredí materských, základných a stredných škôl,
systematické preventívne, podporné a rozvojové programy využívajúce rôznorodé efektívne a
interaktívne formy – tréningy, školenia, workshopy, mentoring, koučing, supervízia, skupinová
terapia,
program dlhodobých aktivít na zvýšenie povedomia pedagogických tímov o duševnom zdraví a
wellbeingu a udržateľné zlepšenie podmienok pre podporu ich duševného prežívania, a to
prostredníctvom aktívneho zapojenia zamestnancov, prípadne aj s možnosťou úpravy a zútulnenia
priestorov školy pre realizáciu aktivít,
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▪

▪

techniky, metodiky a programy v rôznej fáze prípravy a realizácie – prieskum potrieb, príprava
a tvorba metodík, ich overenie, aplikácia overených postupov do praxe, vyhodnotenie efektivity
a dopadov realizovaných aktivít, šírenie a multiplikácia na ďalšie školy, proces získania akreditácie,
aplikovanie overených metodík a programov fungujúcich v zahraničí a ich prispôsobenie na potreby
a podmienky škôl na Slovensku.

Kto sa môže uchádzať o podporu
▪
▪

materské, základné a stredné školy (špeciálne, štátne, súkromné a cirkevné),
mimovládne neziskové organizácie venujúce sa duševnému zdraviu a spolupracujúce s jednou
alebo viacerými školami na Slovensku (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre Centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
Cieľová skupina
Projekty budú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a
stredných škôl – riaditeliek/ľov, tímy učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, podporné tímy školských
psychológov, špeciálnych, liečebných, sociálnych pedagógov, asistentiek/tov učiteľa.
Finančné podmienky
Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy Nadácia Orange vyčlenila celkovú
sumu 40 000 eur.
▪
▪

Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 2 000 eur.
Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov,
odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a
rozširovanie dobrej praxe, je možné žiadať čiastku maximálne 4 000 eur.

Jeden subjekt môže predložiť jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nie je možné kumulovať
predložením rovnakého projektu dvoma rôznymi subjektmi.
Financie môžu byť použité na:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

personálne zabezpečenie projektových aktivít – mzdové náklady expertov, konzultantov, lektorov,
koordinátorov, zabezpečenie ubytovania a stravy, cestovné náklady,
náklady spojené s účasťou expertov, tímov pedagógov, odborných pedagogických zamestnancov
na vzdelávacích programoch,
tvorbu a vydávanie nových učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok vo vyššie
popísaných témach grantového programu – finálny výstup nesmie byť využívaný na komerčné
účely, bude voľne prístupný, v projekte musí byť popísaný plán jeho distribúcie,
preklady cudzojazyčných materiálov,
organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia,
materiálne a technické vybavenie nevyhnutné na realizáciu projektových aktivít, úpravy priestorov
maximálne do výšky 40 % zo žiadanej sumy od Nadácie Orange, v projekte je jasne zdôvodnená jeho
potreba, naviazanie na aktivity, dostupnosť pre cieľovú skupinu,
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▪

▪

do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa, odborného
zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 eur (brutto). Grantové
prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a
administráciu projektu.
občerstvenie pre účastníkov maximálne do 5 % zo žiadanej sumy.

Financie nemôžu byť použité na:
▪ telekomunikačné služby (náklady na telefón a internetové pripojenie),
▪ jednorazové krátkodobé projekty a jednorazové krátkodobé aktivity,
▪ projekty s prínosom len pre jednotlivca, individuálne zamerané projekty,
▪ nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu následné podporné aktivity,
▪ projekty realizované v zahraničí.
Predkladanie projektov
Projekty je možné predložiť do utorka 16. novembra 2021 do 23:59 hod. výhradne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu, prihlásenie a inštrukcie k
vyplneniu žiadosti.
Osoby, ktoré sa registrovali v rokoch 2018 – 2021 do elektronického systému egrant v rámci grantových
programov Nadácie Orange môžu použiť pôvodné prihlasovacie údaje. Nová registrácia do online
systému je povinná pre tie osoby, ktoré sa o finančnú podporu cez systém egrant v Nadácii Orange
uchádzali pred rokom 2018 alebo sa uchádzajú prvýkrát.
V rámci elektronickej žiadosti bude potrebné predložiť tieto Prílohy:
▪
▪
▪
▪
▪

stanovy organizácie,
doklad o pridelení IČO,
doklad o vedení bankového účtu (hlavička výpisu z účtu, zmluva o založení účtu),
doklad o menovaní štatutára,
súhlasné stanovisko riaditeľa školy/škôl s realizáciou projektu.

Hodnotenie projektov a hodnotiace kritériá
Predložené projekty bude posudzovať externá odborná hodnotiaca komisia zložená z expertov
venujúcich sa téme duševného zdravia, pôsobiacich v oblasti školstva a mimovládneho sektora,
doplnená o zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o. Projekty bude posudzovať podľa
nasledovných hodnotiacich kritérií:
▪
▪
▪
▪
▪

súlad projektu a jeho aktivít s tematickým zameraním programu,
jasnosť, zrozumiteľnosť a presvedčivosť projektu,
popis cieľov – kvantitatívnych výstupov, kvalitatívnych prínosov a pozitívnych dopadov
realizovaných aktivít na cieľovú skupinu a ich prácu so žiakmi a študentami,
jasne predstavené aktivity projektu a ich časový harmonogram,
dlhodobý charakter aktivít projektu s potenciálom nadviazania na ne v budúcom školskom
roku/rokoch v rámci školy/škôl,
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▪

▪

garancia odbornosti a spolupráca tímu – adekvátne personálne zabezpečenie projektu, dôraz na
tímovú spoluprácu pedagógov, odborných zamestnancov škôl, psychológov, psychiatrov, a iných
odborníkov,
efektívne nastavený rozpočet prepojený s plánovanými aktivitami.

Časový harmonogram
▪ 13. október 2021 – otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
▪ 16. november 2021 do 23:59 – uzávierka prijímania projektov
▪ 17. november – 6. december 2021 – hodnotenie projektov odbornou hodnotiacou komisiou
a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange
▪ 7. december 2021 – zverejnenie výsledkov hodnotenia na www.nadaciaorange.sk
▪ december 2021 – 31. august 2022 – realizácia podporených projektov
▪ 15. september 2022 – predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie projektu
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného príspevku so
školou alebo s mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za projekt v stanovenom
termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú obsahovú a finančnú správu
o realizácii projektu a fotografie z realizovaných aktivít.
Konzultácie projektov
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí poskytnú koordinátorky Silvia
Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré
s Nadáciou Orange program administruje. Emailový kontakt: info@nadaciaorange.sk.
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Príloha č. 8 Zoznam podporených projektov v programe Zdravá duša školy 2021/2022
No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

1

Odborné učilište,
Dúbravská 1,
Bratislava

Nevypľuj dušu

2 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

2

Spojená škola,
Školská 370/19,
Nitrianske Pravno

Kabinet pre dušu

1 400,00 €

Nitrianske
Pravno

Trenčiansky

3

Materská škola,
Železničná 74,
Považská Bystrica

Terapia umením

1 740,00 €

Považská
Bystrica

Trenčiansky

4

Základná škola s
materskou školou,
Bernolákova 1, Šaľa

Prevenciou
predchádzame
depresiám

1 700,00 €

Šaľa

Nitriansky

Anotácia projektu
Odborné učilište Dúbravská cesta 1 v Bratislave je škola určená pre mladých ľudí so zdravotným
znevýhodnením. Škola zorganizuje workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia, supervízne
stretnutia pre každý úsek zamestnancov a vzdelávacie aktivity pre odborný tím. Tímy
pedagogických a odborných zamestnancov sa zúčastnia školenia na témy Emócie učiteľa,
Relaxačné techniky a Arteterapia ako nástroj psychohygieny. Pedagógovia budú mať možnosť
prihlásiť sa na jedno z troch školení podľa vlastného výberu. Po školeniach bude nasledovať
spoločná výmena skúseností v neformálnej atmosfére pri občerstvení. Projektové aktivity budú
predovšetkým podporou pre zvládanie neľahkej práce a naučia pedagógov venovať čas aj vlastnej
psychohygiene. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a supervízorov,
občerstvenie a propagačné materiály.
Spojená škola v Nitrianskom Pravne vytvorí Kabinet pre dušu - priestor na podporu duševného
zdravia a psychickej odolnosti pedagogického zboru. Do projektu bude mať príležitosť zapojiť sa
každý podľa svojich časových možností a tematických preferencií v rámci skupinových aktivít.
Realizovať sa budú workshopy a semináre na rozvoj zručností učiteľov a učiteliek v oblasti
komunikácie, tímovej práce, zvládania záťaže a obnovy psychických síl. Škola tiež plánuje
uskutočniť Športový deň a skupinovú supervíziu pod vedením certifikovaného lektora, ktorá je
naplánovaná pre všetkých pracovníkov. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre
lektorov a predkladateľa projektu, cestovné, ubytovanie, nábytok, knihy a terapeutické pomôcky.
Projekt bude realizovať Materská škola Železničná 74 v Považskej Bystrici pre dvadsať
pedagogických zamestnancov z kmeňovej materskej školy a štyroch pedagogických
zamestnancov z elokovaného pracoviska. V rámci projektu budú organizované tri vzdelávacie
aktivity, pedagogičky budú rozdelené do dvoch pracovných skupín, pričom s každou skupinou
bude pracovať odborníčka na arteterapiu a artefiletiku. V úvode každého vzdelávania učiteľky
získajú informácie o teoretických východiskách arteterapie a artefiletiky, následne si osvoja
metodiku, jej využitie v práci pedagóga. V ďalšej časti sa cez osobné zážitky oboznámia s
technikami aktívnej arteterapie, budú zapojené do konkrétnych tvorivých činností, cez ktoré budú
poznávať samy seba, svoje pocity, prežívanie, postoje, svoje schopnosti a tvorivý potenciál.
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a predkladateľa projektu, výtvarné
potreby a občerstvenie.
Externí odborníci pripravia dlhodobý program pre pedagogických a odborných zamestnancov
Základnej školy s materskou školou v Šali. Program bude zameraný na predchádzanie depresiám a
posilnenie duševnej odolnosti. Bude zostavený z dvoch blokov; jedného bloku zameraného na
vzdelávanie, prevenciu a seba-skúsenosť. Druhý blok bude pozostávať zo supervíznych skupín,
ktoré sú nesmiernym profesionálnym prínosom pre pedagogických a odborných zamestnancov.
Týmto dlhodobým programom škola očakáva viditeľné zlepšenie duševnej pohody zamestnancov,
zlepšenie motivácie k výchovno-edukačnému procesu žiakov a tým zlepšenie vzťahov na
pracovisku. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, supervízorov a
predkladateľa projektu, občerstvenie, tlač pracovných listov a metodických príručiek.

43

No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

5

A - Centrum

Cesta srdca

3 566,00 €

Banská
Bystrica

6

Základná škola,
Východná 9, Trenčín

Nový vietor z
Východnej

1 496,00 €

Trenčín

7

Základná škola,
Kriváň

Oddýchnutou mysľou
a regenerovaným
telom k radostnej duši

1 600,00 €

Kriváň

Kraj

Anotácia projektu

Občianske združenie A - Centrum bude realizovať projekt Cesta srdca pre pedagogických a
odborných zamestnancov viacerých škôl. V projekte zmapuje aktuálne potreby cieľovej skupiny a
vytvorí vzdelávací program, zameraný na prevenciu vyhorenia a zvládanie stresových a krízových
realizácia bude
situácií. Program bude overený dvomi skupinami účastníkov a v závere projektu sa zrealizuje 5
prebiehať vo
dňové letné sústredenie, zamerané na zvyšovanie reziliencie a vzájomné zdieľanie skúseností.
viacerých
Projekt zvýši odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a ich zručnosti v riešení
krajoch
krízových situácií, najmä vo vzťahu k deťom s ADHD, Aspergerovým syndrómom a inak
zraniteľným žiakom. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre facilitátorov a lektorov,
ubytovanie a materiály pre účastníkov.
Cieľom projektu je prevencia syndrómu vyhorenia, podpora duševného zdravia a wellbeingu
pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Východná v Trenčíne. Na projekte
budú participovať dobrovoľníci - študenti psychológie na Trnavskej univerzite. Zamestnanci
základnej školy absolvujú 5 teambuildingových stretnutí na rôzne témy; syndróm vyhorenia, stres,
zvládanie a starostlivosť o dušu i telo, základy psychosomatiky, nácvik uvoľňujúcich cvičení a
arteterapeutické techniky. Po týchto stretnutiach pôjdu zamestnanci na spoločný výlet do prírody,
Trenčiansky
kde si preskúšajú vzťahy a komunikačné stratégie mimo priestory školy. Na konferencii pre
odborníkov z trenčianskych škôl budú prezentované metódy na zlepšenie klímy a vzťahov medzi
pedagógmi. Súčasťou programu budú prednášky odborníkov, vzájomná podpora a zdieľanie
skúseností. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a predkladateľa projektu,
prenájom priestorov, sady kreatívnych, kancelárskych a školských pomôcok, materiály pre
účastníkov konferencie a teambuildingových stretnutí.
Základná škola Kriváň bude realizovať preventívne, podporné a rozvojové aktivity pre svojich
zamestnancov. Cieľom je vytvoriť priestor pre osobnostný rast učiteľov, zlepšenie psychickej
odolnosti voči stresu a celkovej komunikácie v pedagogickom tíme. Individuálne a skupinové
rozhovory so supervízormi pomôžu riešiť vzťahové a osobnostné problémy. Záťažové stresové
situácie sa učitelia naučia odbúravať dychovými a jogovými cvičeniami, rovnováhu medzi
Banskobystrický duševnou a fyzickou záťažou vyrovnajú prostredníctvom cvičení na lezeckej stene a počas
muzikoterapie dostanú priestor na relax. Teambuildingový workshop im umožní poznať svoje
miesto pri práci s tímom. Uvedené aktivity prispejú k načerpaniu tvorivých síl, budú preventívne
pôsobiť proti vyhoreniu a zmiernia dopad spoločenskej situácie poznačenej pandémiou. Finančné
prostriedky budú použité na odmeny pre supervízorov, lektorov, inštruktorov a pomôcky pre
terapeutické aktivity.
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No.

8

9

Názov predkladateľa

Názov projektu

Základná škola Jana
Amosa Komenského,
Škola, kde je každý rád
Komenského 652/50,
Púchov

OZ Tvorivá dielňa

Hravo, zdravo,
radostne, tvoríme
a učíme

Podporená
suma

1 500,00 €

2 600,00 €

Mesto

Púchov

Košice

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Základná škola J. A. Komenského v Púchove sa rozhodla vybrať na cestu vnútornej obnovy školy
so spokojnými pedagógmi, ktorí zažívajú duševnú pohodu. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne
realizáciou 5 stretnutí s odborníkmi na rôzne témy. Pedagógovia sa oboznámia s jednotlivými
štádiami syndrómu vyhorenia, ako aj tipmi ako si reálne pomôcť, urobia si hĺbkový scan svojej
osobnosti, na konci ktorého im vyjde krivka vyhorenia. Následne budú prevedení 7 oblasťami ako
viesť odolný život a zostavia si plán s niekoľkými zmenami, ktoré chcú zapracovať do svojho života.
Budú sa tiež venovať osobnému a sociálnemu rozvoju a téme mentoringu. Na záver absolvujú
kreatívny teambuilding, počas ktorého budú mať možnosť zdieľať poznatky a skúsenosti z
projektových aktivít. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a cestovné.

Košický

OZ Tvorivá dielňa pripravilo projekt vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl žilinského a
košického kraja. 60 učiteľov a učiteliek bude zapojených do sebarozvojového programu, ktorý je
zameraný na efektívnu a asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia
venované psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností,
individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvoria priestor pre zvládanie
náročných situácií. Realizované budú tiež arteterapeutické workshopy a tvorivé dielne, ktoré budú
nápomocné pri budovaní rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Finančné prostriedky
budú použité na odmeny pre lektorov a kreatívne potreby.

10

Základná škola,
Horná Štubňa 494

S úsmevom do školy, s
radosťou domov

1 613,00 €

Horná Štubňa

Žilinský

11

EduCoach

Buď sám sebe koučom
- zmeň perspektívu na
to, čo robíš každý deň

2 000,00 €

Bernolákovo

Trnavský

Cieľom Základnej školy Horná Štubňa je naučiť zamestnancov, aby si vedeli zorganizovať vlastné
fungovanie v pracovnom prostredí, dokázali zvládať stresové situácie a viedli aktívny život. Projekt
bude realizovaný v duchu supervízií na rôzne témy; psychohygiena, nastavenie vlastných hraníc,
asertivita, spôsob primeranej komunikácie, atmosféra v zborovni, konfrontácia teórie a praxe,
time managment, zvyšovanie osobnostných a profesionálnych kompetencií. Škola tiež zorganizuje
športové piatky, v rámci ktorých budú mať učitelia možnosť vyskúšať si rôzne pohybové cvičenia a
meditácie. Škola ich chce týmto spôsobom motivovať k pravidelnému pohybu a zdravej
životospráve. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre supervízorov, cestovné, stravné,
prenájom priestorov a materiálne vybavenie potrebné na realizáciu aktivít.
Občianske združenie EduCoach pripravilo projekt pre pedagógov 2 stredných škôl v Trnavskom
kraji, so zámerom zavedenia koučovacieho prístupu na pôdu slovenských škôl. Pomocou
workshopov, skupinového aj individuálneho koučingu projekt obohatí kompetenčný profil
pedagóga a jeho emocionálne a sociálne zručnosti. To dopomôže k lepšiemu zvládaniu stresu,
zlepšeniu komunikácie s kolegami, rodičmi a študentmi. Nenásilná komunikácia, práca so stresom,
spolupráca a udržateľnosť budú hlavné témy stretnutí. Tieto témy posilnia u pedagógov lepšie
zvládanie stresu, predchádzaniu vyhorenia a zvýšenie odolnosti, a tak prispejú k celkovému
zlepšeniu psychického stavu. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre expertov a
koučov.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

12

Základná škola,
Pre lepšiu budúcnosť
Bukovecká 17, Košice

1 360,00 €

Košice

Košický

13

Súkromná základná
škola, Kysucká 14,
Senec

Hviezdy nad nami,
hviezdy v nás

2 000,00 €

Senec

Bratislavský

14

Základná škola,
Vrútocká 58,
Bratislava

Inkluzívna škola

2 600,00 €

Bratislava

Bratislavský

15

Základná škola s
materskou školou,
Michalská 398/8,
Spišské Bystré

S úsmevom a
rešpektom za
spoločným cieľom

1 810,00 €

Spišské Bystré

Prešovský

Anotácia projektu
Projekt Základnej školy Bukovecká v Košiciach sa zameriava na učiteľov v čase pandémie – ich
duševné prežívanie, motiváciu a spoluprácu. Cieľom je vytvárať vhodné prostredie pre učiteľov,
povzbudiť ich pri zavádzaní inovatívnych spôsobov výučby a upevňovať tímovú prácu. Aktivity
budú rozdelené do 4 častí, v ktorých učitelia prejdú rôznymi fázami procesu. Prvá aktivita bude
zahŕňať profesionálny mentoring a koučing, následne budú zavedené pravidelné aktivity s cieľom
podporovať pohyb a efektívne využívanie voľného času, aktivity zamerané na podporu
empatického vnímania a pravidelné osobné konzultácie učiteľov s vedením školy. Symbolickým
vyvrcholením projektu bude Beh pre duševné zdravie učiteľov, do ktorého sa môžu zapojiť učitelia,
žiaci, rodičia i široká verejnosť a tým vyjadriť svoju podporu. Finančné prostriedky budú použité na
odmeny pre lektorov a relaxačné vaky.
Projekt SZŠ Kysucká v Senci je zameraný na psychohygienu pedagogických zamestnancov a
upevňovanie pedagogického kolektívu v prírodnom prostredí. Učitelia absolvujú workshopy
Starám sa o svoju dušu, budú im poskytnuté rady ako si nájsť priestor pre seba od školskej
psychologičky. Budú sa tiež venovať arteterapii, zažijú spolu wellness večer, budú sa stretávať v
školskom klube a debatovať o vybraných knihách. Hlavnou aktivitou projektu bude trojdňový
teambuiding v Malých Karpatoch. Súčasťou pobytu budú spoločné športové aktivity v prírode
Malých Karpát a semináre s odborníkmi na témy Emócie v akcii a Ako horieť a nevyhorieť.
Program škola vystavila tak, aby v učiteľoch nenechala vyhasnúť zanietenie potrebné k ich práci a
posilnila ich povedomie o vlastnej sile. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov
a odborníkov, ubytovanie, stravné a wellness vstupy.
Projekt školy ZŠ Vrútocká 58 bude zrealizovaný pre členov inkluzívnych tímov 9 základných škôl z
bratislavského Ružinova. Aktivity budú zamerané na vzdelávanie a výcvik na tému rozvoja
emocionálnych a sociálnych zručností. Veľkým prínosom projektu bude sieťovanie členov
inkluzívnych tímov a vzájomne zdieľanie príkladov z dobrej praxe. Vyškolení účastníci vzdelávania
dokážu efektívne uľahčiť znevýhodneným žiakom začlenenie, čo bude mať priaznivý dopad na
všetkých žiakov škôl. Finančné prostriedky budú použité na mzdy pre lektorov.
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré kladie veľký dôraz na inkluzívne vzdelávanie
žiakov z marginalizovaných komunít. Projekt je zameraný na vytváranie podporujúceho prostredia
a pozitívne vzťahy pedagógov, inkluzívneho tímu a asistentov. Ďalším významným cieľom bude aj
vzdelávanie v psychologických technikách, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a
sociálnych zručností. Zamestnanci absolvujú aktivity na budovanie sebaúcty, oboznámia sa s
asertivitou a funkčnou komunikáciou. Budú sa tiež učiť zaobchádzať so svojimi emóciami,
empatiou a spôsobmi, ako motivovať žiakov k pozitívnemu správaniu či riešiť konflikty. Finančné
prostriedky budú použité na kancelárske potreby, odmenu pre lektora a predkladateľa projektu.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

16

Základná škola s
materskou školou,
Suchá nad Parnou 55

Opri sa o mňa

1 613,00 €

Suchá nad
Parnou

17

Evanjelické
gymnázium, Tisovec

Chceme byť v pohode

1 000,00 €

Tisovec

18

Spojená škola sv.
Od vyhorenia k
Vincenta de Paul,
zapálenému nasadeniu
Bachova 4, Bratislava

1 335,00 €

Bratislava

19

Základná škola,
Považská 12, Košice

1 166,00 €

Košice

Zborovňa - miesto
pohody a spolupráce

Kraj

Anotácia projektu

Školský podporný tím v ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou v spolupráci s externými lektormi zabezpečí
pre zamestnancov školy vzdelávacie, supervízne, pohybovo-relaxačné a teambuildingové aktivity.
Projekt je zameraný na budovanie pozitívneho prostredia školy a podporu starostlivosti o celkové
Trnavský
duševné zdravie zamestnancov. Realizáciou aktivít škola očakáva redukciu príznakov vyčerpania a
akútneho stresu, posilnenie psychickej odolnosti, efektívnu komunikáciu a posilnenie dôvery a
vzťahov v kolektíve. Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady lektorov, odmenu pre
predkladateľa projektu, občerstvenie, didaktické a kancelárske potreby.
Projekt Evanjelického gymnázia v Tisovci je zameraný na wellbeing učiteľov a rozvoj duševného
zdravia. Projektom chce škola zvýšiť povedomie účastníkov o strese a prevencii pred vyhorením.
Zámerom je tiež rozvíjať zdravé vzťahy na pracovisku a tak rozšíriť jeho dopad aj na participatívne
riadenie školy. Škola učiteľom pripraví oddychovú zónu; priestor, kde budú mať miesto na relax,
Banskobystrický
stretávanie sa a zdieľanie myšlienok. Následne prebehne workshop zameraný na diagnostiku
duševného zdravia a syndróm vyhorenia. Učitelia tiež nachystajú spoločný vianočný večierok,
relaxačný deň a teambuilding podľa individuálnych záujmov. Finančné prostriedky budú použité na
odmenu pre lektora a tvorbu metodiky.
Projekt Spojenej školy sv. Vincenta de Paul bude určený pre pedagogických zamestnancov školy a
členov inkluzívneho tímu. V prvej fáze projektu všetci zamestnanci absolvujú diagnostický
prieskum a zúčastnia sa seminárov z oblasti prevencie duševného zdravia. S tým súvisí aj účasť v
zmiešaných skupinách na teambuildingových aktivitách v pravidelných intervaloch, pričom aktivity
budú šité na mieru učiteľom, podľa ich potrieb a túžob. Počas troch mesiacov budú mať tiež
Bratislavský
možnosť využiť služby poradcu formou osobných rozhovorov, za účelom zvládania konkrétnych
situácií a ich riešenia. V druhej fáze projektu škola plánuje zriadiť v priestoroch zborovne relaxačný
kútik, kam umiestni dve interaktívne nástenky. Tam budú môcť učitelia vyjadriť svoje podnety a
emócie, oceniť prácu vybraných kolegov pozitívnou spätnou väzbou. Finančné prostriedky budú
použité na mzdové náklady expertov, vybavenie relaxačného kútika a odmenu pre predkladateľa
projektu.
Projekt Základnej školy Považská 12 prispeje k rozvoju spolupráce a posilneniu duševného zdravia
učiteľov. Skúsené lektorky budú realizovať interaktívne workshopy zamerané na rozvoj spolupráce
podporných tímov v škole, riešenie náročných situácií, zvládanie stresu, relaxáciu a posilnenie
odolnosti. Počas celého trvania projektu bude školská psychologička poskytovať pravidelné
Košický
poradenské stretnutia pre učiteľov. Plánované jednodňové sústredenie ponúkne príležitosť na
podporu spolupráce v učiteľskom kolektíve a regeneráciu psychických síl. Finančné prostriedky
budú použité na odmeny pre lektorov, cestovné, stravné, prenájom priestorov a teambuildingové
aktivity.
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No.

Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

20

Spojená škola,
Mokrohájska cesta 3,
Bratislava

MOKY refresh

1 335,00 €

Bratislava

Bratislavský

21

Súkromná stredná
odborná škola Gastroškola,
Bieloruská 1,
Bratislava

Kým nie je príliš
neskoro pre našu dušu.
“Veľké veci sa netvoria
impulzívne, ale sú
súborom malých
postupných krokov.” –
Vincent Van Gogh

1 500,00 €

Bratislava

Bratislavský

22

Hotelová akadémia
Otta Brucknera,
MUDr. Alexandra 29,
Kežmarok

Čo lieči ľudskú dušu

1 500,00 €

Kežmarok

Prešovský

23

Gymnázium
Ladislava
Novomeského,
Tomášikova 2,
Bratislava

Zdravá duša - šťastie
školy

1 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

Anotácia projektu
Spojená škola Mokrohájska v Bratislave pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude realizovať
projekt MOKY refresh. Formou prednášok, workshopov, prípadových štúdií a supervízie pomôžu
pedagogickým a odborným zamestnancom identifikovať a riešiť aktuálne problémy, vytvárať
bezpečné prostredie a efektívnejšie využívať osobnostné zdroje, čo bude mať pozitívny vplyv pri
práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom projektu je vytvárať
pozitívnu klímu na pracovisku a prevenciu syndrómu vyhorenia, akútneho stresu a zvládanie
záťažových situácií. Finančné prostriedky projektu budú použité na odmeny pre supervízorov,
kancelárske potreby a občerstvenie.
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola v Bratislave chce projektom prispieť k budovaniu
vlastnej psychohygieny a psychickej odolnosti zamestnancov. V úvode projektu bude škola
identifikovať aktuálne témy prostredníctvom prieskumu potrieb zamestnancov, žiakov a partnerov
školy. Pedagogickí zamestnanci absolvujú tréningy psycho-sociálnych a emocionálych zručností,
zamerané nielen na identifikáciu problémov, ale aj na metódy práce so sebou samým. Ďalšou
témou tréningov budú techniky stresového manažmentu. Pedagógovia si následne vytvoria diár
individuálnej motivácie a budú sa venovať súboru cvičení pre fyzické zdravie a myseľ. Tieto
cvičenia budú vytvorené aj samotnými pedagógmi a tiež v spolupráci so žiakmi. Zamestnancom
bude v rámci projektu poskytnutý individuálny koučing, zároveň budú vedení k samokoučingu;
objavovaniu kompetencií, ktoré im umožnia byť koučom seba samého a koučom žiakov v
každodennom živote. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov, koučing,
tréning psychosociálnych zručností, prenájom techniky na tréningy, kancelárske potreby a tlač
materiálov.
Hotelová akadémia Otta Brucknera plánuje realizovať projekt pre pedagogických zamestnancov s
cieľom posilniť ich duševné zdravie a celkovú psychickú pohodu na pracovisku. K aktivitám budú
zaradené workshopy zamerané na efektívnejšiu komunikáciu, zvládnutie stresu a predchádzanie
syndrómu vyhorenia. Učitelia sa budú venovať zlepšeniu emocionálnych a sociálnych kompetencií,
spoznajú relaxačné techniky a cvičenia. Na záver projektu absolvujú spoločný teambuilding.
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a predkladateľa projektu, občerstvenie
a sedacie vaky.
Cieľom projektu Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave je zlepšiť vzájomné vzťahy
zamestnancov a celkovú klímu školy. Organizované budú stretnutia so psychiatričkou z klinickej
praxe, psychologičkou zo školského prostredia, koučkou a psychologičkou pre pozitívnu edukáciu
z OZ Konvalinka. Venovať sa budú syndrómu vyhorenia, technikám práce s mladými ľuďmi a
pozitívnej edukácii. Pre zabezpečenie harmónie tela a ducha učiteľov škola pripravila hodiny jogy,
tanca a plávania. Pedagógovia sa budú tiež oboznamovať s princípmi fytoterapie a aromaterapie v
menších skupinách podľa záujmu. Cieľovým skupinám budú sprostredkované odborné vedomosti
a praktické skúsenosti, budú mať možnosť venovať sa problematike duševného zdravia aj na
základe materiálov z Ligy za duševné zdravie. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre
lektorov a odbornú literatúru.
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No.

24

Názov predkladateľa

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb, Z. Kodálya
765, Galanta

Názov projektu

Podporená
suma

Urobme niečo pre
duševné zdravie a
relax pedagogických
zamestnancov v našej
škole

566,00 €

SPOLU

40 000,00 €

Mesto

Galanta

Kraj

Trnavský

Anotácia projektu
Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci SOŠOaS v Galante. Prvým zámerom je
vytvoriť pre nich oddychový priestor na relaxáciu bez vplyvu vonkajších činiteľov ako sú žiaci,
rodičia, či iní zamestnanci. Škola im tiež plánuje sprostredkovať odborné vedenie pri prevencii
duševného zdravia a sebaspoznávania. Pedagógovia sa budú pravidelne stretávať s odborníkmi a
venovať sa rôznym témam ako zvládanie náročných situácií, konfliktov a frustrácie, zdieľanie
pozitívnych skúseností, či zavedenie psychohygieny a relaxačných techník do života.
Zamestnancov v závere projektu čaká originálny teambuilding v netradičných disciplínach na
vonkajších športoviskách školy. Škola chce projektom utužiť vzťahy a kolektív pedagogických
zamestnancov a predísť syndrómu vyhorenia. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre
odborníkov, nábytok do oddychovej zóny a antistresové pomôcky, kreatívne potreby a
občerstvenie.
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Príloha č. 9 Zoznam podporených v programe Strategickí partneri v oblasti zdravá duša
No. Názov predkladateľa

Názov projektu

1

Liga za duševné
zdravie SR

Linka dôvera
Nezábudka - dištančné
psychologickosociálne poradenstvo a
krízová intervencia

2

IPčko

Prvá psychologická
pomoc na Krízovej
linke pomoci

Podporená
suma

Mesto

Kraj

30 000,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

33 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

Anotácia
Liga za duševné zdravie je prevádzkovateľom Linky dôvery Nezábudka, ktorá poskytuje službu
dištančného psychologicko-sociálneho poradenstva a krízovej intervencie primárne pre dospelých
ľudí, ktorí sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii alebo období, prežívajú akútnu krízu,
hľadajú pomoc, podporu a informácie. Ide o krátkodobú službu prvej pomoci, anonymnú,
bezplatnú, dostupnú nonstop na telefonickej poradni 0800 800 566 alebo emailovej poradni s
kontaktmi na www.linkanezabudka.sk. Linka dôvery Nezábudka od marca 2020 zaznamenáva
nárast žiadostí o pomoc od počiatočných 80% do súčasných 280% oproti času pred pandémiou.
Trojnásobok prijatých žiadostí tvoria žiadosti, ktoré z kapacitných dôvodov Linka nevie obslúžiť.
Cieľom spolupráce s Nadáciou Orange je udržanie prevádzky linky pomoci v doterajšom režime
24 hodín/7 dní v týždni s možnosťou rozšírenia kapacít, aby Linka dokázala zachytiť viac
prichádzajúcich žiadostí o pomoc. Poradenstvo a krízovú intervenciu poskytuje 17-18 poradcov,
ktorí za 1 mesiac prijmú približne 1000 hovorov a poskytnú približne 350 emailových odpovedí.
Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady poradcov, vedenia linky, finančného a
projektového manažéra, prenájom priestorov a publicitu.
Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop
dostupnú odbornú prvú psycho-sociálnu pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa IPčko využíva a
prepája najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Poradenskú a krízovú
pomoc poskytuje anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne prostredníctvom Krízovej linky
pomoci 0800 500 333 a ďalších linkách pomoci IPčko a v ďalších projektoch. Projekt Prvá
psychologická pomoc na Krízovej linke pomoci reaguje na aktuálnu potrebu a stav duševného
zdravia ľudí na Slovensku, ktorý je viac ako rok pod vplyvom trvajúcej pandémie COVID-19. V roku
2020 IPčko uskutočnilo viac ako 52 tisíc pomáhajúcich komunikácií, ale 60 tisíc zrealizovať
nemohlo. Preto potrebujú rozšíriť počet odborných poradcov na Krízovej linke pomoci a v
Krízovom intervenčnom tíme IPčko, odborne ich pripraviť na poskytovanie dištančného
poradenstva a krízovej intervencie, čím zabezpečia väčší počet uskutočnených komunikácií a
výjazdov. IPčko kladie dôraz na profesionalitu a kvalitu poskytovaných služieb, preto okrem
vzdelávania nových odborných poradcov, bude vzdelávať v špecifických a potrebných témach aj
senior poradcov a poskytovať im pravidelnú intervíznu a supervíznu starostlivosť. Finančné
prostriedky budú použité na mzdové náklady manažéra, odborného garanta krízovej linky
pomoci, supervízora, manažéra vzdelávania poradcov, finančný manažment, ochranný materiál a
propagáciu.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

3

Linka detskej istoty,
n.o.

Linka detskej istoty je
tu 24/7 non-stop,
bezplatne a anonymne
pre všetky deti a
mladých ľudí v čase
pandémie
koronavírusu

4

Liga za duševné
zdravie SR

Veľký prieskum o
duševnom zdraví
v populácii

Podporená
suma

Mesto

Kraj

24 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

5 000,00 €

Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

Anotácia
Linka detskej istoty, n. o. (LDI) od roku 1996 prevádzkuje Linku pomoci pre deti a mladých ľudí na
telefónnom čísle 116 111. Ide o podpornú psychologickú, sociálno-právnu, informačnú,
preventívnu, krízovú a komunikačno-poradenskú linka, ktorá funguje nonstop, bezplatne a
anonymne pre celé Slovensko. LDI tiež prevádzkuje na čísle 116 000 – Linku pre hľadané deti. LDI
pravidelne prevádzkuje aj dve špecializované poradne pre dospelých volajúcich v záujme detí a
Online poradňu LDI - ktorá poskytuje četové a emailové poradenstvo. V roku 2020 zrealizovalo 60
poradcov pôsobiacich v Linke 111 713 kontaktov. Pandemická situácia si vynútila zabezpečenie
zmeny organizácie práce a operatívy, úprava intervízneho a supervízneho systému Linky, no tiež
znížila finančné príjmy organizácie, hoci dopyt po službách zo strany detí, mladých ľudí ako i
dospelých je vplyvom krízy vyšší a akútnejší. Vysoký záujem o odborné poradenské služby Linky
zaväzuje LDI zabezpečiť kontinuálnu prevádzku Linky a poskytovanie odborných poradenských
služieb za každých okolností. Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady odborných
poradcov, manažment dištančného poradenstva a finančný manažment.
Liga za duševné zdravie tvorí od roku 2000 platformu pre oblasť duševného zdravia s
celonárodnou pôsobnosťou. Prostredníctvom Linky dôvery Nezábudka, Koalície firiem za
duševné zdravie, osvetovej kampane, odborných debát zlepšuje starostlivosť o duševné zdravie,
presadzuje systémové zmeny a inovácie, destigmatizuje duševné poruchy. Od prepuknutia
pandémie sa hovorí o jej výraznom negatívnom dopade na duševné zdravie populácie. Linky
pomoci upozorňujú na nárast kontaktov, klinickí odborníci avizujú nárast pacientov a klientov
všetkých vekových skupín, média rozšírili priestor venovaný tejto téme, ľudia prejavujú zvýšený
záujem o informácie v oblasti duševného zdravia. Absentujú však presné dáta a prieskumy, čo
znamená aj nepresné informovanie, nepodložené odhady a následne priestor pre spochybňovanie
faktov a dezinterpretácie. Liga verí, že veľký kvantitatívny prieskum by spoločnosti poskytol
relevantné dáta, ktoré poskytnú ucelený obraz o dopade pandémie na duševné zdravie a budú
potrebných východiskom pre formulovanie ďalších stratégií a pomocí v pomoci, prevencii,
starostlivosti a informovanosti verejnosti. Liga za duševné zdravie zrealizuje exkluzívny prieskum
na vzorke 1500 respondentov vo veku od 15 rokov v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse a
odborníčkou na epidemiológiou Doc. MUDr. Alexandrou Bražinovou PhD. MPH. Finančné
prostriedky Nadácie Orange budú použité na prípravu a realizáciu kvantitatívneho prieskumu.
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No. Názov predkladateľa

5

6

Názov projektu

The Duke of
Edinburgh's
International Award
Slovensko, o.z.

Podpora duševného
zdravia mladých pri
plnení svojich snov

IPčko

Podporená
suma

Mesto

Kraj

4 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

Pomoc zdravotníkom
v tretej vlne pandémie
prostredníctvom
Krízovej linky IPčko.sk

500,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

SPOLU

96 500,00 €

Anotácia
Do DofE sa celosvetovo zapája skoro 1 mil. mladých ľudí vo veku od 14 - 24 rokov v 130 krajinách
sveta, na Slovensku vyše 3 600 mladých ľudí ročne. Ide o personalizovaný, komplexný a dlhodobý
rozvoj - v programe si mladí ľudia rozvíjajú svoje charakterové vlastnosti, a to najmä
cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Program poskytujú najmä stredné školy,
mentormi účastníkov sú najmä učitelia, ale taktiež súčasní, alebo budúci lídri z biznisu. Keď mladý
človek naplní ciele, ktoré si s mentorom stanovil, získa prestížny certifikát s medzinárodnou
platnosťou. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je rozvojový program, ktorý je tu
pre všetkých. Bez rozdielu. S jeho absolvovaním sú však spojené náklady, ktoré môžu byť pre
študentov zo znevýhodneného prostredia prekážkou. Preto DofE s podporou Nadácie Orange 1)
umožňuje odpustenie ročného účastníckeho poplatku pre 50 mladých ľudí 2) poskytuje DofE
štipendium 5 miestnym centrám prostredníctvom, ktorého je možné prefinancovať ďalšie náklady
spojené s účasťou v programe. Program overiteľne pomáha mladým udržať si duševné zdravie a
lepšie zvládnuť náročné obdobie. V spolupráci s Nadáciou Orange a expertmi v téme duševného
zdravia pripravia video návod pre mladých Dofákov - pre 1250 absolventov a 3000 nových
účastníkom ako bojovať s témou samota a vysoké nároky na seba v ťažkých časoch. Finančné
prostriedky budú použité na mzdové náklady na prípravu video návodu, ceremónie, komunikácie
a administratívy.
IPčko od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia,
ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú prvú psychosociálnu pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa združenie využíva a prepája najnovšie
psychologické poznatky s modernými technológiami a poskytuje pomoc anonymne bezplatne
nonstop a diskrétne na linkách pomoci. Za posledné dva mesiace linky IPčka pocítili 150% nárast
kontaktov ľudí, ktorí potrebujú okamžitú psychologickú pomoc. Výrazne sa zvýšil aj počet
zdravotníkov, ktorí pociťujú tlak, nápor, únavu, frustráciu a sú denne vystavení obrovskému
stresu. Pandemická situácia nie je priaznivá a tak ako stúpa počet nakazených, stúpa aj počet
hospitalizovaných. Hospitalizácia je náročná pre samotných pacientov, aj pre ich rodiny a
najbližších. IPčko intenzívne poskytuje smútkové poradenstvo a krízovú intervenciu pozostalým.
Rozhodli sa vytvoriť hmatateľný v nemocniciach dostupný pomáhajúci obsah pre 3 skupiny
zraniteľných - zdravotníkov v prvej línii, pozostalých a rodiny, ktorých blízky je hospitalizovaný.
Vytvoria postery a letáky s technikami a odporúčaniami prvej pomoci posilnenia duševnej imunity
zdravotníkov, s radami od psychológov na zvládnutie hospitalizácie blízkeho, aj prvých dní
smútenia. Finančné prostriedky budú použité na tvorbu a grafické spracovanie pomáhajúceho
obsahu.
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Príloha č. 10 Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu 2021
Zamestnanecký grantový program 2021
Žijeme v turbulentnom období, ktoré nepraje osobným stretnutiam, spoločným komunitným aktivitám,
naďalej chránime svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním opatrení. Napriek tomu však
môžeme a vieme byť solidárni a pomáhať.
Vedeli ste, že dobročinné dávanie a dobrovoľníctvo prináša pocity šťastia, priaznivo pôsobí na zdravie
a dokonca predlžuje život? Hovoria o tom štúdie aj odborné články. V minulom roku sa výrazne zdvihla
vlna solidarity dobrovoľníkov zapojených do rôznych iniciatív. Rekordne narástol aj počet jednorazových
či pravidelných darov pre mimovládne organizácie od jednotlivcov. Vieme, že aj mnohí z vás sú darcami
a dobrovoľníkmi, alebo by ste sa nimi radi stali. Aj preto sme sa v Nadácii Orange rozhodli podporiť vás
vo vašom angažovaní sa v prospech druhých a ponúkame vám Zamestnanecký grantový program.
Máme záujem podporiť vašu spoluprácu so školami, ktoré navštevujú vaše deti, s obcami, kde bývate, s
neformálnymi skupinami, v ktorých sa angažujete, s mimovládnymi organizáciami, ktorých prácu
podporujete osobným či online dobrovoľníctvom, finančnými darmi, poukázaním 2% či 3% z vašich daní
alebo iným spôsobom.
V roku 2021 sa zameriavame na tri oblasti, v ktorých sa v dôsledku pandemickej krízy problémy
prehĺbili:
a) rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov
▪ ak poznáte vo svojom okolí rodiny, ktorých deti nemajú prístup k online vzdelávaniu, pomôžte
im to zmeniť – môžete osloviť školu, sociálne oddelenie obce či mimovládnu organizáciu
alebo komunitné centrum a spoločne ponúknuť rodinám možnosť získať prostredníctvom grantu
digitálne vybavenie doplnené o školenie v používaní zariadení, programov, internetovej
bezpečnosti, a pod.
▪ prípadne sa pýtajte vzdelávacích organizácií, materských, základných a stredných škôl, v čom
v danej téme uvítajú pomoc a spoločne pripravte projekt na rozvoj digitálnej gramotnosti detí,
mladých, rodičov, učiteľov.
b) vzdelávanie v ekológii, ochrane a obnove životného prostredia
▪ osloviť môžete materskú, základnú, strednú školu, ktorú navštevujú vaše deti alebo organizáciu
venujúcu sa ekológii a pripraviť program environmentálneho vzdelávania, osvety spojenej s
pozitívnou zmenou správania sa voči životnému prostrediu a znižovaním negatívneho dopadu na
životné prostredie,
▪ ak to situácia dovolí, môžete sa zapojiť do vonkajších dobrovoľníckych aktivít v neformálnych
skupinách, vo svojom okolí, pomôcť obnoviť verejné priestory, venovať pozornosť ochrane
prírody či ohrozeným druhom, a pod.
c) duševné zdravie detí a mladých
▪ využite možnosť zistiť v materských, základných a stredných školách, ako nazerajú na tému
duševného zdravia detí a mladých a ako by im mohol finančný príspevok pomôcť túto tému
rozvíjať,
▪ máte možnosť prispieť k realizácii prevenčných programov, vzdelávania školských psychológov,
špeciálnych pedagógov, asistentov, učiteľov v témach starostlivosti o duševné zdravie, či k
zútulňovaniu fyzického prostredia škôl vplývajúceho na mentálnu pohodu detí – terapeutické
herne, útulné knižnice, podnetné učebne, zelené dvory a pod.
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Do programu sa môžu zapojiť zamestnanci

▪

spoločností Orange Slovensko, Orange CorpSec alebo Orange Business Services,

▪
▪
▪
▪

v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnik),
s ukončenou skúšobnou dobou,
na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
nie vo výpovednej lehote.

Finančná podpora
Na podporu projektov sme v programe vyčlenili celkovú sumu 20 000 EUR. Maximálna suma na
podporu jednej žiadosti je 1 000 EUR.
Za finančné prostriedky je možné zabezpečiť:
▪ odmeny pre odborné profesie vykonané tretími osobami (lektori, supervízori, experti),
▪ licencie programov,
▪ materiál potrebný na realizáciu aktivít (vzdelávacie pomôcky, vybavenie priestoru, zeleň,
nástroje na zážitkové aktivity,...),
▪ cestovné náklady – preprava materiálu,
▪ technické vybavenie a digitálne zariadenia súvisiace s projektovými aktivitami,
▪ organizačné výdavky – propagácia, kancelárske potreby.
Z finančných prostriedkov nebude možné hradiť:
▪ mzdové náklady a odmeny pre vás ako predkladateľa projektu, či členov spolupracujúcej
organizácie, školy, obce.
Predkladanie projektov
Projekt môžete vypracovať a predložiť osobne ako zamestnanec, alebo na ňom spolupracovať s iným
subjektom (mimovládnou organizáciou, školou, samosprávou a pod.). Môže ísť o váš vlastný nápad alebo
nápad vytvorený v spolupráci so spolupracujúcim subjektom. Je na vašom rozhodnutí, či v prípade
podpory projektu bude zodpovednosť za grant a podpis zmluvy na vás ako fyzickej osobe alebo
zodpovednosť podpisom zmluvy prevezme štatutár spolupracujúceho subjektu (školy, obce,
mimovládnej organizácie a pod.).
Projekt je potrebné predložiť elektronicky vyplnením stručného formulára v systéme e-grant, kde sa
najskôr zaregistrujete. V prípade, že ste sa v roku 2018 a 2019 uchádzali o podporu v Zamestnaneckom
grantovom programe alebo v roku v 2020 v Zamestnaneckom fonde pomoci, použite pôvodné
prihlasovacie údaje. Nová registrácia je povinná pre tých, ktorí projekt predkladajú prvýkrát.
S ohľadom na vašich kolegov a kolegyne, prosíme, predložte len 1 projekt.
Posudzovanie projektov
Predložené projekty bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Centra
pre filantropiu n.o., zástupcov ďalších mimovládnych organizácií. Pri hodnotení bude klásť dôraz na
verejnoprospešný zámer projektu, súlad s tematickým zameraním programu, mieru zapojenia
zamestnanca (min. 10 dobrovoľníckych hodín online či prezenčne) – poskytnutie zručností, vedomostí,
odborných konzultácií, organizačné zabezpečenie, zabezpečenie materiálu, pomôcok, produktov či
služieb, podpora finančným darom či asignáciou dane, realizovateľnosť a finančnú efektívnosť projektu.
V programe nepodporíme
▪

rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, sociálnych zariadení a pod.),
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.),
zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom),
študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty,
nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity,
projekty, ktoré nepopisujú záujem, motiváciu, participáciu zamestnanca,
projekty realizované v zahraničí.

Dôležité termíny
▪
▪
▪
▪
▪

otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov: 13. apríl 2021
uzávierka prijímania projektov: 4. máj 2021 do 23:59
zverejnenie výsledkov hodnotenia: 18. máj 2021
realizácia podporených projektov: od 20. mája do konca novembra 2021
predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu: do 10. decembra 2021

Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného príspevku buď so
zamestnancom (zmluvu podpíše zamestnanec ako fyzická osoba, grant bude poskytnutý na bankový
účet zamestnanca) alebo so spolupracujúcou organizáciou, školou, obcou (zmluvu podpíše štatutár
podporenej organizácie, grant bude poskytnutý na účet organizácie). Zodpovedný zamestnanec alebo
organizácia v stanovenom termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú správu
o realizácii projektu, vyúčtovanie grantu a fotografie z realizovaných aktivít.
Konzultácie projektov
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky Silvia
Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré
s Nadáciou Orange program administrujú. Kontaktovať ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk.
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Príloha č. 11 Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2021
č.

Meno zamestnanca

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

1

Andrea Jazbec

Aby potravinový
odpad nebol odpad

630,00 €

Bratislava

Bratislavský

2

Dominik Janda

Grafické tablety do
školy

870,00 €

Bratislava

Bratislavský

3

Gabriela Kramlová

Podpora rozvoja
špeciálnej hipoterapie
a oddychu na Ranči
Čierny Hron Valaská

4

Gabriela Rötlingová

Každá detská duša
potrebuje terapiu

650,00 €

Jasenie

5

Helena Mičková

Detský denný letný
integračný tábor
(DDLIT) 2021

900,00 €

Banská Bystrica

700,00 €

Banská Bystrica

Anotácia projektu
Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických,
ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach na slovenských školách. Realizovaním
projektu Aby potravinový odpad nebol odpad podporí projektový tím rozvoj ekologického zmýšľania
u detí základných škôl. Pripravované metodické materiály pre pedagógov a žiakov a komunikačná
kampaň pre školy a verejnosť pomôžu zvýšiť povedomie o potrebe vážiť si jedlo a neplytvať
potravinami tak, aby potravinový odpad nebol odpad. Finančné prostriedky budú použité na
grafické prípravy.
Projekt Grafické tablety do školy pre ZŠ Holíčska v Petržalke pomôže zefektívniť vyučovanie žiakov
prvého a druhého stupňa, najmä v čase online vzdelávania. Zakúpenie grafických tabletov a
následné vyškolenie učiteľov na prácu s ním umožní plnohodnotné a názorné vyučovanie, pričom
táto forma výučby bude prínosná aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ktoré školu navštevujú. Finančné prostriedky budú použité na grafické tablety.

Projekt bude realizovaný na Ranči Čierny Hron vo Valaskej, s cieľom zveľadiť areál pre všetkých
návštevníkov. Špeciálna škola vo Valaskej má na tomto ranči ustajneného svojho koňa, ktorého
používajú na hipoterapiu so žiakmi, ranč tiež každodenne navštevujú rodiny s deťmi. V rámci
projektu budú doplnené pomôcky pre deti na hipoterapiu, bude vybudovaná oddychová zóna na
Banskobystrický
sedenie, aby si študenti a návštevníci mohli vychutnať pohľad na kone a ostatné hospodárske
zvieratá, prostredie bude spestrené výsadbou kvetín, bude tiež osadená informačná tabuľa a
smerovník. Finančné prostriedky budú použité na pomôcky pre hipoterapiu, materiál na informačné
tabule, záhradný nábytok a záhradný materiál.
Projekt predkladá zamestnankyňa Gabriela v spolupráci s občianskym združením Creativas made,
ktoré poskytuje terapeutické a tvorivé aktivity pre autistov a inak zdravotne znevýhodnených. Tieto
terapie podporujú celkový psychomotorický rozvoj, zároveň pomáhajú deťom vyrovnať sa so
Banskobystrický
svetom okolo seba a zlepšiť ich adaptáciu do bežného života. Prínos projektu bude nielen pre osoby
so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre ich rodiny, ktorých osud ich detí najviac zasiahol.
Finančné prostriedky budú použité na canisterapiu.
Projekt zamestnankyne Heleny prinesie hendikepovaným deťom a mladým ľuďom zmysluplné
prežívanie prázdnin a nový interaktívny zážitok, ktorý im nie je v bežnom živote až tak dostupný. V
letných mesiacoch sa uskutočnia 4 jednotýždňové turnusy denného tábora, každého turnusu sa
Banskobystrický zúčastní cca 12-15 detí a mladých ľudí s hendikepom a približne rovnaký počet ich zdravých
rovesníkov. Deti získajú nové zážitky a kamarátov, ktorí im budú nápomocní aj po skončení
programu v ich už bežnom živote. Finančné prostriedky budú použité na kreatívny materiál, stravu
a prenájom priestorov.
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č.

Meno zamestnanca

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

7

Ivana Boledovičová

Staráme sa o bylinky,
užitočné, voňavé a
krásne

800,00 €

Bratislava

Bratislavský

8

Jozef Galica

Digitálne pripravení

820,00 €

Liptovská
Sielnica

Žilinský

9

Juraj Dóša

Digitálna gramotnosť
v digitálnej dobe

700,00 €

Bratislava

Bratislavský

10

Katarína Aitner
Duchoňová

Digitálne už v škôlke

700,00 €

Bratislava

Bratislavský

12 Ladislav Nagy

Podpora špeciálnych
pedagógov a učiteľov v
oblasti duševného
zdravia v Narnii

400,00 €

Bratislava

13 Lenka Babicová

Zober ma von

740,00 €

Banská Bystrica

Anotácia projektu
Projekt prinesie do petržalského vnútrobloku výstavbu trvalo udržateľnej komunitnej záhrady vyvýšených záhonov na pestovanie trvácnych byliniek. Realizáciu uskutoční slobodné združenie
aktívnych mladých rodín s deťmi, ktorí si ctia prírodu, ekológiu a radi zabezpečia priestor plný
farieb, vôní, zdravia, pohody a možnosti na aktívnu participáciu všetkých susedov. Dôležitou úlohou
tohto projektu je priblíženie života rastlín v praxi deťom, taktiež spoznávanie jednotlivých druhov
liečivých rastlín a ich využitie. Finančné prostriedky budú použité na materiál na tvorbu záhonu.
V Základnej škole v Kvačanoch týmto projektom pomôžu učiteľom a rodičom vytvoriť lepšie
podmienky pre ďalšie vzdelávanie žiakov, či už v prípade novej vlny pandémie, alebo v hybridnom
vzdelávaní. Vďaka projektovým aktivitám - trom vzdelávacím seminárom a užívateľskému manuálu
pre rodičov, budú učitelia pripravení na bezproblémové vyučovanie. Rodičia budú vedieť pomôcť
svojim deťom pri otvorení aplikácií, ich užívateľského konta, ale aj skontrolovať priradené úlohy,
zavedením Microsoft Family Safety budú vedieť kontrolovať bezpečnú prácu svojich detí na
internete. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a kancelárske potreby.
Komunitné centrum Stará jedáleň chce poskytnúť možnosť dovzdelať sa v digitálnej oblasti
študentom, seniorom, nezamestnaným či rodičom na rodičovských dovolenkách. Počítačová
gramotnosť je pre ľudí, ktorí sú dlho mimo zamestnania jednou z kľúčových oblastí, ktoré potrebujú
osviežiť či doučiť. A to nie len pre trh práce, ale aj v bežnom živote. Pre študentov, ktorí chcú na
sebe pracovať nad rámec učebných osnov Stará jedáleň pripraví letný vzdelávací workshop. Pre
širšiu verejnosť sa zorganizujú prednášky na témy bezpečnosti v online priestore. Finančné
prostriedky budú použité na prenosný projektor a odmeny pre lektorov.
Projekt Digitálne už v škôlke bude realizovaný v spolupráci s OZ Zelená deťom pri MŠ Legerského v
Bratislave. Cieľom projektu je prostredníctvom využívania interaktívnej tabule vo vzdelávaní
rozvíjať digitálne zručnosti detí aj učiteľov, zvýšiť povedomie o využívaní technológií na vzdelávanie
u detí v predškolskom veku a tým zvýšiť ich chuť učiť sa. Zároveň si deti budú rozvíjať pamäť, logiku
a schopnosť spolupráce. Finančné prostriedky budú použité na interaktívnu tabuľu.

Tím 3 zamestnancov Orange má záujem podporiť Cirkevnú základnú školu Narnia a jej pedagógov,
špeciálnych pedagógov a vychovávateľov v získaní vedomostí a zručností potrebných pri ich práci s
deťmi. Deti sa po znovuotvorení škôl vrátili s ťažkosťami, ktoré pred pandémiou neboli také zjavné.
Stratili sociálne kontakty, schopnosť budovania vzťahov, trápi ich únava, zníženie sústredenia sa,
Bratislavský
zvýšený stres. Učitelia, vychovávatelia a špeciálni pedagógovia absolvujú 4 vzdelávacie programy v
témach zvýšenia psychickej odolnosti, metódy krízovej komunikácie, absolvujú wellbeing day a
zúčastnia sa programov Zippyho kamaráti a Zippyho jabĺčka, aby poskytli deťom potrebnú
podporu. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov.
Projekt Zober ma von bude zameraný na aktivity pre detí z MŠ Radvanská 26 v Banskej Bystrici a ich
súrodencov v prírodnom prostredí školskej záhrady. Nové prostredie, vybavené dreveným
prístreškom, sedením, vláčikom a ďalšími doplnkami bude deti motivovať a naplno rozvíjať všetky
Banskobystrický
ich schopnosti a zručnosti, vrátane sociálnych, emocionálnych, pohybových, tvorivých,
environmentálnych, bádateľských, jazykových. Bude vytvárať priestor pre tvorbu vlastných zážitkov
a osvojenie si základov ekológie. Finančné prostriedky budú použité na prístrešok.
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č.

Meno zamestnanca

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

14 Marián Bobrík

Budujeme vzťah k
prírode.

500,00 €

Bratislava

Bratislavský

6

Deti potrebujú cítiť
našu pomoc

750,00 €

Bratislava

Bratislavský

Martin Kerni

11 Martin Kolnik

Okno do detskej duše

500,00 €

Mestečko

15 Martin Ocenas

Pestujeme spolu
ekologicky

800,00 €

Banská Bystrica

16 Martina Gonová

Pozorovacie úle

800,00 €

Uhliská

17 Michal Lojko

Nech to rastie

800,00 €

Bratislava

Trenčiansky

Anotácia projektu
Cieľom projektu zamestnanca Mariána je prepojiť vedomosti o kompostovaní s obnovou školskej
záhradky. Deti sa naučia, ako recyklovať a kompostovať, a tak znížiť ekologickým spôsobom objem
odpadu. Vybudujú spolu vyvýšené záhony, obnovia existujúce záhony, vysadia nové bylinky,
zeleninu a kvety. Projekt tak prenesie teoretické vyučovanie o ekológii a ochrane životného
prostredia k praktickým činnostiam vonku. Deti získajú základné vedomosti o bioodpade,
recyklovaní a vybudujú si vzťah k prírode. Finančné prostriedky budú použité na kompostér,
recyklačné koše a záhradný materiál.
Zamestnanec Martin bude projekt realizovať v spolupráci so ZŠ Kulíškova 8 v Bratislave, s cieľom
stlmiť negatívny dopad pandemickej situácie na duševné zdravie detí. Počas dlhého obdobia žiaci
nemali možnosť bežných ľudských kontaktov, ktoré v škole zažívajú a mali tiež obmedzené
možnosti trávenia voľného času. V rámci projektu budú realizované rôzne terapeutické a relaxačné
aktivity, ktoré podporia ich návrat k duševnej pohode. Všetky deti, zdravé, aj tie s narušenou
komunikačnou schopnosťou, dostanú možnosť vyjadriť sa a naplní sa ich potreba byť vypočutý.
Finančné prostriedky budú použité na materiál na arteterapie.
Zamestnanec Martin bude na realizácii projektu spolupracovať s Materskou školou Mestečko.
Aktivity sú zamerané na deti predškolského veku a ich rodiny, s cieľom odbúrať negatívne dopady
spojené s pandemickou situáciou a spríjemniť pobyt v materskej škole. V rámci projektu sa
vybuduje relaxačný kútik, ktorý bude slúžiť na muzikoterapie a arteterapie, tie budú prebiehať
nielen v interiéri, ale i v exteriéri či v prírode. Finančné prostriedky budú použité na nábytok do
relaxačného kútika a kreatívny materiál.

Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci so základnou školou Narnia v Banskej Bystrici
zrealizujú projekt Pestujeme spolu ekologicky. Zhotovia sériu vyvýšených záhonov priamo v areáli
základnej školy, vďaka ktorým bude prebiehať praktické vyučovanie v oblasti ekológie a
Banskobystrický
environmentálneho prístupu k životnému prostrediu. Deti, rodičia a návštevníci areálu školy získajú
praktické rady a informácie o vplyve ekologického správania k životnému prostrediu. Finančné
prostriedky budú použité na materiál na tvorbu záhonu.
OZ Štiavnica Mountains na úpätí štiavnických vrchov plánuje do novej včelnice vybudovať 2
presklené úle za účelom zážitkového vzdelávania v oblasti včiel, ktoré budú slúžiť ako živý televízor.
Cez sklo bude v priamom prenose voľným okom viditeľný život včiel. Takto bude možné pozorovať
Nitriansky
fenomenálny život a prácu včelích rodín v úľoch. Včelnica bude prístupná širokej verejnosti, turistom
neďalekej Banskej Štiavnice a žiakom z priľahlých okresov. Finančné prostriedky budú použité na
pozorovacie úle so včelími rodinami a na materiál na zhotovenie podstavca.
Žiaci ZŠ Nejedlého v bratislavskej Dúbravke spolu s rodičmi a učiteľmi vybudujú na svojom
školskom dvore záhradu z vyvýšených záhonov. Vytvoria spolu školský dvor plný života, budú sa
učiť o živote a objavovať jeho krásu nielen z kníh. Záhradu vysadia vlastnými rukami a budú sa o ňu
Bratislavský
starať, tešiť sa z jahôd a rastlín, sledovať, ako rastú. Finančné prostriedky budú použité na materiál
na tvorbu záhonu.
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č.

Meno zamestnanca

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

18 Miroslava Kunicová

Záhrada, ktorá učí

800,00 €

Bratislava

19 Ondrej Pustai

Bezplatná
cykloumyvárka

700,00 €

Košice

20 Peter Gajdošík

Oddychová zóna s
ohniskom a altánkom
v areáli ZŠ
Bernolákovo

900,00 €

Bernolákovo

21 Peter Lichý

Pohybom k učeniu

800,00 €

Banská Bystrica

22 Peter Weinberger

Plasty sem - zmena ich
príbehu

800,00 €

Pezinok

Kraj

Anotácia projektu

Projekt zamestnankyne Miroslavy predstavuje spôsob, ako deťom predškolského veku priblížiť
dôležitosť ekologického myslenia, ochranu životného prostredia a starostlivosť o rastlinstvo. V
rámci aktivít, ktoré chce realizovať v spolupráci s Krasňanko o.z., plánujú nákup nádrží na zber
dažďovej vody, vonkajšieho kompostéru, rekonštrukciu vyvýšeného záhonu a vytvorenie trvalkovej
Bratislavský
záhrady. Zorganizujú tiež workshopy ku kompostovaniu a vytvoreniu trvalkovej záhrady, na ktorých
sa zúčastnia zamestnanci detského centra, deti, rodičia a ďalší pozvaní hostia zo škôlok, s ktorými
detské centrum spolupracuje. Finančné prostriedky budú použité na nádrže na zber dažďovej vody,
vonkajší kompostér, odmenu pre lektora a záhradný materiál.
Projekt je určený najmä cyklistom, s cieľom motivovať ich k častejšiemu využívaniu bicykla, či už na
rekreáciu, alebo ako dopravného prostriedku. V rámci projektu bude v mestských lesoch pri potoku
vybudovaná bezplatná cykloumyvárka, v ktorej si okoloidúci budú môcť vyčistiť bicykel bez použitia
Košický
saponátu. Táto možnosť bude viesť návštevníkov k ekologickému a šetrnému využívaniu vodných
zdrojov a nezaťažovaniu životného prostredia nadbytočnou chémiou, zároveň sa tým znížia faktory,
ktoré odrádzajú cyklistov od rekreačnej jazdy. Finančné prostriedky budú použité na materiál na
výrobu cykloumyvárky, terénne práce, predplatné na elektrickú energiu a tlač informačnej tabule.
Zámerom projektu je vybudovať oddychovú zónu s ohniskom pri ZŠ Bernolákovo. Zamestnanci sa v
spolupráci so školou, rodičmi a dobrovoľníkmi rozhodli vybudovať posedenie na ručne vyrobených
laviciach so stolom, na pníkoch z guľatiny a altánkom. Zóna sa bude využívať ako pre konanie sa
Bratislavský
akcií základnej školy a ZRPŠ , tak aj pre podporu neformálneho stretávania sa žiackych kolektívov,
ročníkov s rodičmi, pracovníkov ZŠ formou opekačiek, posedení v prírode s možnosťou športových
činností na existujúcich ihriskách. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu altánku.
Zamestnanec Peter v spolupráci s občianskym združením SPOSA BB zrealizuje projekt Pohybom
k učeniu. Projekt sa zameriava na deti s autizmom, ktoré potrebujú špeciálny prístup a v ich meste
nie sú pre ne žiadne mimoškolské podporné aktivity. Socializácia cez pohybové aktivity rôzneho
Banskobystrický
typu v interakcii s inými deťmi v malých skupinkách pomôže nie len deťom v integrácii, ale umožní
aj ostatným získať nový pohľad na problematiku autizmu. Finančné prostriedky budú použité na
pohybové terapeutické stretnutia.
Zamestnanec Orange Slovensko v spolupráci s Mestským úradom v Pezinku a neziskovými
organizáciami Občianska iniciatíva Grinava a Armáda spásy zrealizujú projekt Plasty sem - zmena
ich príbehu. V rámci projektu pripravia interaktívne vzdelávanie o ochrane našej planéty a života na
nej pre deti žijúce v osade Glejovka v Pezinku. Výstupom bude aplikácia získaných poznatkov a
Bratislavský
zručností pri separácii odpadu. Najaktívnejšie deti navštívia záchrannú zoo stanicu, kde strávia deň
plný zábavy a zážitkov a získajú nové vedomosti, ktoré zvýšia ich záujem o prírodu. Finančné
prostriedky budú použité na stojan s vrecami na triedený odpad, kreatívne potreby, tlač banneru
a občerstvenie.
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č.

Meno zamestnanca

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

23 Tomáš Horil

Pomôžme vtáčikom, aj
oni nám pomôžu

800,00 €

Trenčianske
Teplice

24 Tomáš Jurík

Relaxujeme a čítame v
našej zóne

680,00 €

Sľažany

25 Tomáš Mihok

Budem záchranárom

560,00 €

Bratislava

26 Tomáš Neupauer

Pomoct pre OZ
Bublina

800,00 €

Žiar nad
Hronom

27 Tomáš Štefanička

Ekológia_Mesto_Stoja
n_Bicykel

800,00 €

Bratislava

28 Zuzana Šišová

Environmentálna
výchova

300,00 €

Bratislava

SPOLU

Kraj

Anotácia projektu

Zamestnanec Tomáš bude na realizácii projektu spolupracovať s Materskou školou Trenčianske
Teplice. Projektom chcú vytvoriť možnosť pozorovať vtákov v ich prirodzenom prostredí a to nielen
priamo v školskej záhrade, ale i prostredníctvom online vysielania určeného širokej verejnosti
nainštalovaním kŕmidla s kamerou. Bude tiež zorganizovaná beseda s ornitológom na tému
Trenčiansky
Pomôžme vtáčikom, aj oni nám pomôžu. Deti a ostatní pozorovatelia získajú širšie vedomosti o svete
vtákov, ich spôsobe života a ich dôležitosti pre prírodu, človeka. Finančné prostriedky budú použité
na kŕmidlo s kamerou, tablety, krmivo pre vtáky a kreatívny materiál.
Združenie rodičov základnej školy v Sľažanoch vytvorí na školskej chodbe zónu relaxu a čítania, v
ktorej budú žiaci prežívať nové zážitky a budú môcť oddychovať. Nová zóna vybavená sedacími
vakmi, pohovkou, stolíkmi a nástennými policami na knihy z drevených paliet spríjemní celkovú
Nitriansky
atmosféru školy. Priestor podporí komunikáciu medzi spolužiakmi, žiakmi a vyučujúcimi a stane sa
flexibilným a kreatívnym školským priestorom. Police sa naplnia knihami zo školskej knižnice a od
dobrovoľných darcov počas realizovanej zbierky kníh. Finančné prostriedky budú použité na
nábytok do oddychovej zóny.
Zamestnanec Tomáš v spolupráci s občianskym združením Bratislavská kynologická záchranárska
brigáda a vybranými materskými školami v Bratislavskom kraji, zrealizuje preventívno-náučný
projekt Budem záchranárom. V rámci projektu spoločne predstavia deťom prostredníctvom
Bratislavský
interaktívnych ukážok a súťaží prácu dobrovoľných záchranárov. Deti sa naučia aj pár jednoduchých
zásad, ktoré im môžu pomôcť v prípade krízovej situácie. Finančné prostriedky budú použité na tlač
obrazových materiálov, ručnú striekačku, záchranárske koleso, plátno na premietanie a projektor.
Projekt bude realizovať zamestnanec Tomáš v spolupráci s OZ Bublina, ktorá už viac ako 10 rokov
pomáha organizovať tábory plné aktivít pre deti z detských domovov, profesionálnych rodín,
sociálne slabších rodín, reedukačných a diagnostických centier a liečebno – výchovných sanatórií. V
Banskobystrický
komplikovanej dobe pandémie a dlhodobej izolácie dostanú deti opäť možnosť vidieť sa a stretnúť,
zabudnúť na realitu detského domova a podporiť svoj rozvoj v ďalšom živote. Finančné prostriedky
budú použité na športové vybavenie, multifunkčné šatky, kancelárske a kreatívne potreby.
Cieľom projektu je výrazným spôsobom ukázať na vybraných miestach mesta, že bicykel patrí
medzi nás a že ak sa chceme stretnúť s priateľmi, tak sa to dá bez taxíka a bez auta. Zamestnanec
Tomáš v spolupráci s architektom, zváračom a mestskými časťami Bratislavy a Banskej Bystrice
Bratislavský
vytvorí stojany na bicykel, ktoré budú cyklistom k dispozícii pri návšteve mesta. Tvar stojanov bude
navrhnutý tak, aby poukazoval na dôležitosť ekologického myslenia. Finančné prostriedky budú
použité na materiál a zváračské práce na výrobu stojanu.
Predkladateľom je zamestnankyňa Zuzana, ktorá chce v spolupráci s OZ Štvorlístkovo zorganizovať
krúžok environmentálnej výchovy. Tento krúžok bude rozdelený na 3 trimestre, počas ktorých sa
budú zaoberať rôznymi témami, ako sú zvieratá, kolobeh vody, bylinky, či svet hmyzu. Bude tiež
Bratislavský
zorganizovaný zber batérií, v rámci ktorého sa deti naučia z čoho sa batéria skladá a prečo ju
nevyhadzujeme do komunálneho odpadu. Následne bude prebiehať zber papiera, kde deti uvidia
ako sa papier vyrába. Finančné prostriedky budú použité na pracovný materiál na výučbu a knihy.

20 000,00 €
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Príloha č. 12 Zverejnený text otvorenej výzvy Aktívna komunita s Nadáciou Orange
Aktívna komunita s Nadáciou Orange
Pilotný grantový a rozvojový program
Východisková situácia
Prítomnosť v komunitách a dlhodobá práca s nimi je podľa odborníkov v komunitnom rozvoji kľúčová pri
obnove dôvery v demokraciu, ktorá je podľa najnovších prieskumov GLOBSEC kriticky nízka.
Gramotnosť v práci s technológiami, komunitný rozvoj, inklúzia a duševná spokojnosť sú identifikované
ako kritické oblasti pre znižovanie radikalizácie, dôveru v spoločnostiach, ktorá priamo súvisí so stabilitou
a ekonomickým úspechom krajín. Odborníci zdôrazňujú obrovské rozdiely medzi veľkými mestami
a ostatnými regiónmi na Slovensku, potrebu participácie a nastavenia programov s prihliadaním na účasť
a potreby miestnych komunít.
Podpora komunitného rozvoja a dôležitých spoločenských tém je kľúčová naprieč celým územím,
prítomnosť v regiónoch umožňuje rovnomernejší rozvoj perspektív, trendov, vzdelanosti a ekonomiky.
Kultúrno-kreatívne centrá sú prirodzenými hubmi inovácií, podnikavosti, rozvoja, kultúry a prepájania v
mestách. Vytvárajú dôležité zázemie občianskej a komunitnej asertivity, podpory demokracie a
vzdelanosti, priestor pre dialóg a v podmienkach menších miest aj prepájanie rôznych socioekonomických kruhov. Prepájajú rôzne komunity a priťahujú vzdelaných a úspešných ľudí, ktorí po
návrate do svojich rodísk potrebujú intelektuálne zázemie. Viažu na seba podnikavé skupiny ľudí z
rôznych iných profesií a vytvárajú ekosystém, ktorý podporuje udržateľný rozvoj.
Nadácia Orange chce reagovať na túto situáciu, preto v spolupráci so zástupcami siete Anténa a OZ
Bystriny a participatívnou metódou spolutvorby so zástupcami organizácií prevádzkujúcich kultúrnokreatívne centrá vytvorila grantový a rozvojový program Aktívna komunita.
Cieľ grantového a rozvojového programu
Cieľom je rozvíjať a rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia
a sebarealizácie ľudí v menším mestách na Slovensku prostredníctvom posilnenia a stabilizácie
existujúcich kultúrno–kreatívnych centier v regiónoch. Spoluprácou s Nadáciou Orange budú centrá
rozvíjať témy digitálnej gramotnosti, duševného zdravia a komunitného rozvoja s akcentom na
znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Podporené centrá budú miestami pracovných i
voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie.
Grantový a rozvojový program poskytne vybraných centrám:
▪
▪
▪

finančnú podporu pre stabilizáciu existujúcich centier,
rozvojový leadership program pre posilnenie personálnych kapacít a udržateľnosti,
rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange.

Špeciálny rozvojový leadership program pre dvoch stabilných lídrov centier má za cieľ profesionalizáciu
personálneho zázemia v projektovom a finančnom manažmentu, manažmente ľudí a tímu, vo
fundraisingu a komunikácii a zvýšenie udržateľnosti a diverzifikácie príjmov. Pozostávať bude
z úvodného bootcampu, pravidelného vzdelávacieho programu dohodnutého s centrami
a individuálneho mentoringu. Rozvojový program bude realizovať OZ Bystriny. Súčasťou bude príprava
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plánu inštitucionálneho rozvoja centier s cieľom profesionalizácie a udržateľnosti a uchopenia
strategických tém Nadácie. Finančná podpora z Nadácie Orange do ďalších dvoch rokov bude
podmienená dokončením rozvojového leadership programu a predloženia plánu činnosti na každý rok
samostatne.
Tematické zameranie, tipy a inšpirácia k príprave aktivít
Kultúrno-kreatívne centrá budú svojej komunite a verejnosti prinášať spoločný a voliteľný program,
aktivity a funkcie, ktoré budú rešpektovať špecifiká danej komunity a dlhodobej špecializácie
konkrétneho centra, a zároveň napĺňať a prepájať témy, ktorým sa Nadácia strategicky venuje:
▪ zdravá duša – osveta a prevencia v oblasti duševného zdravia a wellbeingu
budovanie psychickej odolnosti a psychohygieny; podpora wellbeingu a mindfulness; zvyšovanie
psychologických a osobnostných kompetencií; posilnenie dobrej mentálnej kondície rozličných
cieľových skupín (deti, mládež, rodičia, seniori, pracovníci a dobrovoľníci centier); odolnosť
v náročných časoch, posilňovanie sebadôvery;
Tipy na relevantné aktivity: zriadenie relax-zóny, tichého miesta, knižnice, terapeutickej miestnosti;
psychologické poradenstvo v centrách; cyklické programy – verejné diskusie, webináre s odborníkmi,
špecifické podujatia pre školy, deti a mladých; streamovanie tematických podujatí (napr. Festival pre
dušu Nadácie Orange); arteterapeutické workshopy, cvičenia jogy, a pod.
▪ digitálne zručnosti – rozvoj digitálnych kompetencií verejnosti aj tímu centier, inklúzia digitálne
vylúčených skupín
- vybavenie centier/konkrétnych miestností digitálnymi médiami na zabezpečenie vzdelávacích
aktivít, verejných projekcií, online podujatí a rozvoj digitálnych kompetencií pracovníkov
a dobrovoľníkov centier; podpora bezpečného a zodpovedného používania digitálnych médií širokou
verejnosťou bez ohľadu na vek, demografiu, socio-ekonomické zázemie; technologická gramotnosť;
Tipy na relevantné aktivity: vznik a rozvoj co-workingových, vzdelávacích priestorov; digitálne
vzdelávanie pre pracovníkov a dobrovoľníkov centier; cyklické vzdelávacie aktivity diskusie/workshopy/webináre s expertami, letné tábory, súťaže, programy pre školy, pre deti a
mladých v témach internetovej bezpečnosti, rizikových faktorov online sveta, používania sociálnych
sietí, programovania; vzdelávacie programy pre seniorov, matky na materskej, nezamestnaných, ľudí
ohrozených sociálnym vylúčením, a pod.
▪ aktívna komunita – komunitný rozvoj s ohľadom na znižovanie negatívnych dopadov na životné
prostredie a dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva
- starostlivosť o život a prostredie komunity s ohľadom na znižovanie negatívnych vplyvov na životné
prostredie; rozvoj lokálneho a firemného dobrovoľníctva; podpora aktívneho občianstva, všímavosti
voči druhým a záujmu o veci verejné;
Tipy na relevantné aktivity: zriadenie čitárne, knižnice, hravého kútika; rodinné festivaly, koncerty,
predstavenia; aplikovanie koncepcie znižovania dopadov na životné prostredie pri správe centier
a realizácii programov; vzdelávanie v ekológii a ochrane životného prostredia; zbierka starých
mobilov s cieľom ich ekologickej recyklácie v spolupráci s Orangeom; aktivity s dôrazom na cirkulárnu
ekonomiku; dobrovoľnícke aktivity pre lokálnu komunitu, zamestnancov Orangeu aj iných firiem,
zapojenie do schém firemného expertného dobrovoľníctva, zapojenie dobrovoľníkov počas
rekonštrukčných a iným prác v rámci centier, a pod.
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Každé centrum naplánuje a v žiadosti predstaví najmenej 10 aktivít pre rôzne cieľové skupiny z každej
témy v období jedného roka, to je v období trvania finančnej podpory od decembra 2021 do novembra
2022.
Žiadosti budú určené pre cieľovú skupinu kultúrno–kreatívnych centier a otvorené pracovať so širokou
komunitou:
▪
▪
▪
▪

zamestnanci, pracovníci, dobrovoľníci kultúrno–kreatívnych centier
lokálna komunita – aktívni občania, rodiny, dospelí
deti, študenti, mladí, mladí dospelí
digitálne vylúčené skupiny ľudí – seniori, nezamestnaní, ľudia na rodičovskej dovolenke,
marginalizované komunity, ľudia s postihnutím, a pod.

Súčasťou grantovej žiadosti bude povinná príloha - strategický a mentoringový plán, ktorého štruktúru
centrá dostanú na októbrovom bootcampe Bystrín, počas ktorého ho spoločne s mentormi vypracujú.
Kto sa môže uchádzať o podporu
Pilotný ročník grantového a rozvojového programu je určený pre 5 vybraných centier, ktoré sa zúčastnili
participatívneho stretnutia k tvorbe programu s Nadáciou Orange. Vybrané centrá boli navrhnuté
Poradným tímom. Sú to:
Different – občianske združenie - BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, Bardejov
Iniciatíva ARTA, o.z. – Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Piešťany
Občianske združenie Diera do sveta – Kultúrne centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
Otvor Dvor – Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Rožňava
Presahy, o.z. – Lýceum, Modra
Finančná podpora
Na podporu projektov 5 centier v rámci pilotného ročníka grantového programu Nadácia Orange
vyčlenila celkovo 200 000 eur z daru od Orange Slovensko.
Jedna mimovládna nezisková organizácia prevádzkujúca kultúrno–kreatívne centrum môže žiadať na
prvý rok spolupráce čiastku maximálne do výšky 40 000 eur. Nadácia Orange môže výšku grantu znížiť
alebo zvýšiť podľa uváženia na základe plnenia hodnotiacich kritérií. Zámerom Nadácie Orange je
s vybranými centrami spolupracovať v rámci programu a prispieť k ich udržateľnosti po dobu 3 rokov.
V ďalších dvoch rokoch spolupráce bude finančná podpora pre už podporené organizácie znížená
a udelená na základe každý rok predloženého projektu s cieľom rozšírenia programu Aktívna komunita
do ďalších centier.
Finančné prostriedky môžu byť použité na:
▪
▪
▪
▪
▪

budovanie infraštruktúry centra, rekonštrukciu a obnovu priestorov,
technologické, technické a materiálne zabezpečenie organizácie, centra, aktivít,
režijné náklady organizácie a centra (nájomné, energie, komunikačné náklady, a iné)
mzdové náklady na posilnenie tímu,
organizačné náklady pre prípravu a realizáciu programových aktivít v stanovených témach,
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▪

▪
▪

odmeny, cestovné, ubytovanie, strava pre expertov, lektorov zabezpečujúcich rozvoj
pracovníkov, dobrovoľníkov centier v troch prioritných témach programu, tvoriacich program
pre návštevníkov,
propagácia programových aktivít,
cestovné a ubytovanie účastníkov stretnutí rozvojového leadership programu.

Predkladanie žiadostí
Žiadosti je možné predložiť do utorka 2. novembra 2021 do 12:00 výhradne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na prihlásenie sa a inštrukcie k vyplneniu
žiadosti. Registráciu konta do online systému vykoná Centrum pre filantropiu. Zašlite, prosím, potrebné
údaje meno, priezvisko a emailovú adresu na paulenova@nadaciaorange.sk, obratom vám pošleme
prístupové údaje do egrantu.
V rámci elektronickej žiadosti je potrebné predložiť tieto Prílohy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

strategický a mentoringový plán vypracovaný na bootcampe podľa stanovenej štruktúry,
komunikačný plán
vyplnený due diligence dotazník pre proces transparentného hodnotenia projektov,
stanovy organizácie,
doklad o pridelení IČO,
doklad o vedení bankového účtu (hlavička výpisu z účtu, zmluva o založení účtu),
doklad o menovaní štatutára,
výročná správa za rok 2020, prípadne za 2019 (link na webstránku alebo .pdf či .docx súbor).

Časový harmonogram
▪ 4. októbra 2021 – zaslanie výzvy grantového a rozvojového programu vybraných centrám
▪ 20. – 21. októbra 2021 – bootcamp s Bystrinami – zoznámenie sa s programom, mentormi a
vypracovanie strategických a mentoringových plánov
▪ 2. novembra 2021 do 12:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
▪ 3. novembra – 15. novembra 2021 – hodnotenie žiadostí a schválenie projektov Správnou radou
Nadácie Orange
▪ druhá polovica novembra 2021 – zverejnenie výsledkov a podpis zmlúv o poskytnutí daru
▪ december 2021 – 30. november 2022 – realizácia podporených projektov a aktivít programu
▪ december 2021 – júl 2022 – rozvojový leadership program s Bystrinami
▪ september 2022 – prezentácia výsledkov mentoringu, hodnotenie realizovaných projektov a plán na
druhý rok programu a spolupráce
▪ 15. decembra 2022 – predloženie záverečnej a finančnej správy z projektu
Hodnotenie a hodnotiace podmienky
Predložené žiadosti bude posudzovať odborná hodnotiaca komisia zložená z členov Poradného tímu
grantového a rozvojového programu Aktívna komunita a z expertov zo skúsenosťami z rozvoja komunít,
doplnená o zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o. Hodnotiaca komisia uskutoční
rozhodnutie o výške finančnej podpory na základe hodnotiacich podmienok, ktorým pri príprave
žiadosti venujte pozornosť:
▪

súlad projektu a jeho aktivít s tematickým zameraním programu – 5 bodov,
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

popis kvantitatívnych cieľov a výsledkov – počet zapojených dobrovoľníkov, účastníkov aktivít, počet
plánovaných aktivít) – 5 bodov,
popis kvalitatívnych prínosov pre účastníkov aktivít, pracovníkov a dobrovoľníkov centier – 5 bodov,
jasne predstavené aktivity projektu a ich časový harmonogram – 5 bodov,
garancia odbornosti a spoluprác – adekvátne personálne zabezpečenie projektu, dôraz na
spoluprácu s lokálnymi, regionálnymi partnermi, spoluprácu s expertami v daných témach – 5
bodov,
dlhodobý charakter a udržateľnosť s potenciálom rozvoja partnerstva v ďalších rokoch – 5 bodov,
efektívne nastavený rozpočet prepojený s plánovanými aktivitami – 3 body,
projekt je jasne formulovaný, zrozumiteľný a presvedčivý – 3 body.

Zmluvné podmienky finančného daru
V prípade podpory žiadosti uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí daru s mimovládnou
neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za projekt v stanovenom termíne predloží
prostredníctvom elektronického formulára záverečnú obsahovú a finančnú správu o realizácii projektu
a fotografie z realizovaných aktivít.
Konzultácie projektov
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky Barbora
Paulenová (tel.: 0905 313 313) a Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) z Centra pre filantropiu, ktoré s
Nadáciou Orange program administruje. Kontaktovať ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk.
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Príloha č. 13 Zoznam podporených projektov v otvorenej výzve Aktívna komunita s Nadáciou Orange
No.

Predkladateľ projektu

Názov projektu

Požadovaná
suma

Mesto

Kraj

1

Different - občianske
združenie

Pevná a stabilná
Bašta

40 000,00 €

Andrejová

Prešovský

2

Diera do sveta

Diera do sveta 2.0

40 000,00 €

Liptovský
Mikuláš

Žilinský

3

Iniciatíva Arta

Aktívna komunita v
KKC Arta

40 000,00 €

Piešťany

Trnavský

Anotácia projektu
Projekt Pevná a stabilná Bašta realizuje občianske združenie Different vo svojom domácom
kultúrno-komunitnom centre Bašta v Bardejove. Bašta sa za posledné roky stala synonymom
práce s miestnou komunitou v oblasti kultúry, vzdelávania a iných aktivít. Hlavným cieľom
projektu je rozvoj komunitného života v Bardejove a zlepšenie podmienok pre jeho rast.
Realizácia projektu a jeho financovanie bude prebiehať v troch oblastiach rozvoja: 1.dokončenie
rekonštrukcií III. podlažia budovy Bašty, čím sa rozšíria priestorové kapacity, potrebné pre
realizáciu ďalších aktivít pre komunitu, 2. posilnenie pracovného tímu o nových členov,
pracujúcich na realizácii celého projektu a rovnako aj tímu dobrovoľníkov, 3. výrazné posilnenie a
spestrenie programu o podujatia pre širokú verejnosť v podobe diskusných večerov, stretávaní
mladých rodín, workshopov a online podujatí, zameraných na podporu a prezentáciu života
miestnej komunity. Program pre verejnosť a školy z regiónu bude reflektovať témy online sveta a
rozvoja digitálnych zručností, duševného zdravia a tém zaujímajúcich bardejovskú komunitu.
Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s rekonštrukciou priestorov, zriadenie a
zariadenie kancelárie tímu centra, personálne náklady tímu a honoráre pre hostí a lektorov.
Projekt Diera do sveta 2.0 má za cieľ nakopnúť komunitné kultúrne centrum Diera do sveta v
Liptovskom Mikuláši na viacerých úrovniach - do vnútra tímu, rovnako von k divákom a diváčkam.
Poskytnutá podpora je nádejou pre obnovu a udržanie ideí, ktoré sa KC snaží zdieľať cez svoj
program. Cieľom projektu je stabilizovať ľudské zdroje - tím centra a zamerať sa na finančnú
udržateľnosť. Projekt bude reštartom aj vo vzťahu k publiku v podobe nových aktivít - workshopy
rozvoja digitálnych zručností zamerané na špecifické témy ako grafický dizajn, micro:bity, etiku v
IT, hravé využitie sociálnych médií, pre žiakov základných a stredných škôl, pre seniorov, diskusie
s názvom Terapie či Zdravé detstvo pre verejnosť, Inkluzívne feministické cyklojazdy, workshopy
venujúce sa klimatickej kríze. Diera do sveta tak bude aj naďalej schopná presadzovať svoju víziu
angažovaného kultúrneho centra na periférii - s novou energiou, poznatkami a kvalitnejšími
službami. Finančné prostriedky budú použité na ľudské zdroje a technické zabezpečenie.
Iniciatíva Arta prevádzkuje kultúrno-kreatívne centrum ARTA, ktoré vzniká za účelom
zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu
továrne ARTA v Piešťanoch. Je iniciatívou, ktorá zveľaďuje nevyužívané areály v meste, vdychuje
im život prostredníctvom nového uplatnenia a vedie k celkovej pozitívnej zmene okolia, mesta, či
regiónu. Cieľom projektu je zhodnotenie budovy, zamedzenie jej ďalšiemu chátraniu a umožnenie
jej využitia na verejnoprospešný účel. Primárne je vytvorenie programu pre všetky generácie v
spolupráci s lokálnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú rôznymi sociálnymi skupinami. Budova
by mala ponúkať viacero možností na zmysluplné trávenie času seniorov, mládeže i dospelých v
súvislosti s kultúrou a občianskou spoločnosťou. V programe bude Arta reflektovať aj digitálne
témy ako tvorba videí a filmov, vyvolanie fotiek z mobilu, vzdelávanie mladých hráčov a
programátorov, bezpečnosť a hoaxy na internete. Na arteterapeutických workshopoch a
diskusiách prepoja emócie a umenie, témy vplyvu umenia a posilnia vzťahy v komunite cez bazár,
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No.

Predkladateľ projektu

Názov projektu

Požadovaná
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
swapy, čítačky, grilovačku, diskusie k verejnému priestoru, stretnutia skejterov. Finančné
prostriedky budú použité na rekonštrukcie priestorov, mzdy, technické zabezpečenie osvetlenia a
ozvučenia, organizáciu programových podujatí a komunikáciu programu verejnosti.

4

Presahy, o. z.

Aktívna komunita

40 000,00 €

Modra

Bratislavský

5

OTVOR DVOR

Kultúrna a
kultivovaná Rožňava

40 000,00 €

Rožňava

Košický

SPOLU

200 000,00 €

Občianske združenie Presahy spravuje Kultúrno-vzdelávacie centrum Lýceum v Modre, kde
plánuje a tvorí aktivity a program pre verejnosť nielen z Modry, ale aj okolitých mestečiek a obcí.
Komunita tu dostáva priestor na realizáciu vlastných aktivít s podporou centra, ponúka priestor
coworkingu. Program je zameraný hlavne na neformálne vzdelávanie v rôznych oblastiach umenie, tvorivosť, manuálne aj digitálne zručnosti, veda. Program tvoria diskusné večery na rôzne
témy ako kryptomeny, bezpečnosť na nete, s cieľom scitlivovať a kultivovať spoločnosť. Tvorivé
workshopy a kurzy v oblasti výtvarného umenia, literatúry, divadla a pohybu dávajú ľuďom
možnosť vyžitia, uvoľnenia a aktívneho využitia svojho voľného času. Centrum sa tiež venuje
osvete v oblasti ekológie a udržateľnosti, plánuje zriadiť reuse point, čo bude priestor pre
cykloopravy a reštaurovanie nábytku či organizáciu rôzne zameraných swapov. Vďaka účasti v
programe Aktívna komunita s Nadáciou Orange sa z troch dlhodobých dobrovoľníkov centra
stanú čiastoční zamestnanci a budú môcť venovať viac času a profesionálnu prácu rozvoju centra a
rozširovaniu jeho programovej ponuky. Mentorované strategické plánovanie bude pomocou pri
budovaní stability centra a kvalitnej náplne. Finančné prostriedky budú použité na mzdové
náklady na projektového a finančného manažéra, dramaturga, pomocné práce pri úprave a
prevádzke priestorov, technické zabezpečenie priestorov coworkingu, prenájom priestorov a
odmeny pre lektorov a hostí.
Občianske združenie Otvor dvor vzniklo v novembri 2012 aj so zámerom práce a rozvoja
komunity, verejného priestoru a kultúry v Rožňave. Pustili sa do revitalizácie budovy bývalého
františkánskeho kláštora do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Priestory slúžia pre
umelecké a vzdelávacie aktivity, tretí sektor v meste a blízkom okolí, kníhkupectvo a kaviareň. Po
absolvovaní úvodného bootcampu leadership programu s Bystrinami si združenie stanovilo ako
základný cieľ stabilizovanie tímu a financovania v Kláštore, ktorý chcú dosiahnuť v spolupráci s
mentorkou. Zároveň budú pokračovať v rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Kláštora a
Rožňavčanom rôzneho veku prinášať zaujímavý kultúrnych a vzdelávací program ako
prednáškové cykly o bezpečnosti na nete, virtuálnych menách, zručnostiach komunikácie na
sociálnych sieťach, podvečerné diskusie venujúce sa témam vyhorenia, zvládania tlaku a stresu v
pracovnom či osobnom živote, či psychológie šťastia. Návštevníkov tiež čakajú vedomostné kvízy,
diskusie zamerané na históriu a aktuálne témy Rožňavy. Finančné prostriedky budú použité na
stavebné úpravy priestorov Kláštora, mzdové náklady koordinátora a finančného manažéra
centra, režijné náklady a organizáciu podujatí.
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Príloha č. 14 Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti aktívna komunita
No. Názov predkladateľa

1

2

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Nezisková organizácia
Voices

Na vlastných nohách
2021

6 500,00 €

Trenčín

Trenčiansky

Nadácia Cvernovka

Rozšírenie
programovej tvorby,
podpora duševného
zdravia komuníta a
rozvoj verejných
funkcií kultúrneho
centra Nová
Cvernovka

33 000,00 €

Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

Anotácia projektu
V roku 2021 pripraví Voices v Trenčíne sériu 10 podujatí Na vlastných nohách o rozmanitých
spôsoboch realizácie tvorivých nápadov. Budú kombináciou 6 rozhovorov vysielaných naživo online
na sociálnej sieti Instagram a 4 verejných podujatí v prípade, že to epidemická situácia umožní.
Spolu 20 rečníčok a rečníkov v nich bude rozprávať o svojej práci a skúsenostiach, ale aj o tom, ako
sa starajú o svoje duševné zdravie. Hosťami budú profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti,
sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri a odborníci z humanitných či prírodovedných
disciplín. Podujatia podporujú rozvoj podnikateľských zručností, ľudskosť a zodpovednosť.
Rozhovory medzi účastníkmi pomáhajú vzniku nových spoluprác, prispievajú k rozvoju komunity a
zvyšujú ekonomický potenciál mesta. Očakávaných 1000 divákov rozhovorov na diaľku a
účastníkov podujatí naživo bude duševne posilnených zážitkom a skúsenosťou, aktívnejších,
odvážnejších a zručnejších pri štartovaní svojich nápadov. Finančné prostriedky budú použité na
organizáciu podujatí, koordináciu aktivít, grafické práce, prenájom priestorov a propagáciu
podujatí.
Spolupráca Nadácie Cvernovka a Nadácie Orange predstavuje podporu komunitných a
verejnoprospešných aktivít Novej Cvernovky s cieľom rozširovať programovú ponuku Novej
Cvernovky pre širokú verejnosť a rôzne komunity a doplniť ju o nové verejné aj interné formáty
týkajúce sa témy duševného zdravia a rozvíjať infraštruktúru Novej Cvernovky a tak posilniť jej
verejný charakter a zázemie pre lokálne komunity. Programová oblasť bude reflektovať potreby a
zapájať do jej tvorby internú kreatívnu komunitu, susedská komunita nachádza v Cvernovke
možnosti trávenia voľného času, ale aj diskusiu o podobe a rozvoji spoločného susedstva. Priestor
Cvernovky je otvorený a bezpečný aj pre špecifické skupiny menšín, ľudskoprávnych organizácií.
Téma duševného zdravia by sa mala stať novou programovou líniou. Obzvlášť sa bude týkať
umeleckých a kreatívnych profesií, ktoré sú vzhľadom na svoje špecifiká ešte výraznejšie vystavené
neistote, stresu i psychickým chorobám. Tieto otázky budú otvárané formou diskusií a prednášok,
ale aj poskytovaním priestoru umeleckým projektom, ktoré tému duševného zdravia reflektujú, a v
neposlednom rade aj praktickým tréningom zručností súvisiacich s psychohygienou na skupinovej
aj individuálnej báze. Tieto aktivity budú prístupné internej komunite (napr. zabezpečením
psychológa), ale aj pre širokú verejnosť. Rozvoj infraštruktúry povedie k realizácii autorského
detského ihriska, dovybaveniu stolárskej dielne a spoločenskej miestnosti pre komunity a s
dôrazom na znižovanie negatívnych vplyvom na životné prostredie k dobudovaniu chodníka,
parkovej infraštruktúry a závlahového systému, či rotačného kompostéra ako unikátneho príkladu
aplikovania cirkulárnych princípov. Finančné prostriedky budú použité materiálne, technické,
personálne a organizačné zabezpečenie rozvoja infraštruktúry a rozšírenia programovej tvorby.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

3

Bystriny

Udržateľné
komunitno-kultúrne
centrá 2021

10 528,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

4

Truc sphérique

Komunita, umelci,
ekológia a nová
generácia na Stanici

10 000,00 €

Žilina

Žilinský

5

SLOVAK GLOBAL
NETWORK

Slovak Global
Network - Summit

5 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

Anotácia projektu
Bystriny budujú udržateľnú sieť aktívnych občanov po celom Slovensku a spájajú ich s expertnými
dobrovoľníkmi. Posilňujú zručnosti a možnosti občanov, aby boli ich misie pre zlepšenie Slovenska
úspešnejšie. V rámci pilotného projektu Udržateľné komunitno-kultúrne centrá dostane 5 kultúrnokomunitných centier z Modry, Piešťan, Liptovského Mikuláša, Rožňavy a Bardejova počas jedného
roka intenzívnu finančnú, mentoringovú a vzdelávaciu pomoc v podobe participatívneho
workshopu, boot-campu, online vzdelávania lídrov v manažérskych a projektových zručnostiach a
mentoringových konzultácií. Organizácie zvýšia svoju udržateľnosť a stanú sa pevnými centrami
svojich miest, ich kultúry a komunitného života. Výsledkom budú otestované nové prístupy i
silnejšie a profesionálnejšie centrá a fungujúce huby Nadácie Orange v uvedených mestách.
Finančné prostriedky budú použité na personálne náklady mentorov, odborného konzultanta,
stratéga, finančného a projektového manažéra, koordinátora mentorov.
Truc sphérique sa stará a programom napĺňa komunitné Kultúrne centrá Stanica a Nová synagóga
v Žiline. V blízkej budúcnosti sa obe centrá viac otvoria pre aktivity mladých ľudí vo veku 15 až 25
rokov, aby zmiernili starnutie publika aj organizácie. Tí dostanú viac slobody a zodpovednosti v
samostatnom tíme Young Office, aby mohli sami realizovať svoje nápady a aktivity pre svojich
rovesníkov. Tematicky sa v programe zameranú aj na ekológiu a ekologickejšiu prevádzku oboch
kultúrnych centier, ako aj verejných podujatí. V spolupráci s odborníkmi pripravia revíziu
existujúcich ekoopatrení a návrh na ich zlepšenia, obnovia zeleň a prostredie záhrady Stanice.
Zároveň budú pokračovať v podpore umelcov postihnutých pandémiou prostredníctvom
umeleckých rezidencií a spolupracovať s bieloruskými umelcami, ktorí utiekli pred represáliami
Lukašenkovho režimu, pričom jeden z nich získal na Slovensku azyl. Finančné prostriedky budú
použité na materiálne zabezpečenie podujatí pripravených v réžii Young Office, materiálne,
technické zabezpečenie obnovy záhrady, premietacieho plátna, personálne náklady.
Slovak Global Network je iniciatíva, ktorá vytvára nástroje a príležitosti na prepájanie,
zviditeľňovanie a mobilizáciu s cieľom zlepšiť Slovensko. Summit SGN, 30.9-1.10. 2021 v Bratislave,
s témou Vízia Slovenska 2030 ponúkne priestor na spoluprácu a vzájomné prepojenie
angažovaných ľudí z regiónov, rôznych sektorov, Slovákov žijúcich doma i mimo Slovenska do
spoločnej debaty o našej krajine a jej budovaní. Aktivity SGN, vrátane Summitu, sú apolitické a
nezávislé aktivity jednotlivcov, komunít, organizácií a firiem, ktoré chcú byť partnerom štátu v
dialógu o smerovaní našej krajiny. V úvodnom ročníku summitu má SGN snahu vytvoriť priestor pre
nový typ systematického spoločenského dialógu zameraného na hľadanie riešení a ich
implementáciu, a to prostredníctvom zapojenia toho najlepšieho, čo doma i vo svete máme – v
podobe širokej aj odbornej verejnosti – zo súkromného, vládneho, tretieho/neziskového sektora,
akadémie, investičného prostredia, a prostredníctvom zapojenia úspešných Slovákov v zahraničí.
Základným poslaním prvého ročníka summitu SGN je vytvoriť priestor pre 1. verejný dialóg a
prepojenie, ktorý dá základ na dlhodobú spoluprácu a 2. podporu už dnes angažovaných
jednotlivcov, organizácií a firiem z regiónov i zo zahraničia. Ambíciou iniciatívy SGN je pokračovať v
spolupráci a započatom dialógu s partnerskými organizáciami aj po summite. Finančné prostriedky
budú použité na personálne náklady, prenájom priestorov a techniky a náklady na prekladateľov,
externý stan na testovanie a kancelárske potreby.
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No. Názov predkladateľa

Názov projektu

6

Youth@Bratislava

TEDxYouth@Bratisla
va

7

Bystriny

Udržateľné
komunitno-kultúrne
centrá 2022

SPOLU

Podporená
suma

Mesto

Kraj

2 000,00 €

Bratislava mestská časť
Devínska
Nová Ves

Bratislavský

20 000,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

Bratislavský

Anotácia projektu
Občianske združenie vzniklo z iniciatívy študentov stredných a vysokých škôl, s cieľom obohacovať
mládež, prostredníctvom rozmanitých akcií ich inšpirovať, rozvíjať a najmä vzdelávať neformálnym
a netradičným spôsobom. Konferencie TED a rovnako TEDx sú celosvetovo renomovaným
formátom, vytvárajú komunitu ľudí, ktorá víta osobnosti z rôznych odborov a kultúr. Tento rok
prinesie TEDxYouth s názvom Na vážkach pre 500 účastníkov talky 11 inšpiratívnych rečníkov ako
Ema Müller, Ed Batmendjin, či tvorkyne podcastu Sexuálna výchova. Prinesú témy duševného
zdravia ako vyhorenie, sebaláska, poruchy príjmu potravy, ale aj témy z oblasti digitálnej
gramotnosti ako nástrahy internetu, sociálnych médií. Podujatie je príležitosťou pre dobrovoľníkov
a prezentácie neziskových organizácií k motivovaniu mladých k občianskej angažovanosti v tzv.
Raising awareness priestore. Finančné prostriedky budú použité na prenájom priestorov, catering a
tvorbu videa.
Bystriny budujú udržateľnú sieť aktívnych občanov po celom Slovensku a spájajú ich s expertnými
dobrovoľníkmi. Posilňujú zručnosti a možnosti občanov, aby boli ich misie pre zlepšenie Slovenska
úspešnejšie. V rámci pilotného programu Aktívna komunita s Nadáciou Orange dostane 5 kultúrnokomunitných centier z Modry, Piešťan, Liptovského Mikuláša, Rožňavy a Bardejova finančnú a
vzdelávaciu pomoc. Všetky centrá sa participatívne podieľajú na tvorbe rámcov programu tak, aby
boli partnerské, rešpektujúce ich potreby a miestne podmienky. Vytvoria peer skupinu, ktorá sa
bude vzájomne učiť, podporovať a motivovať v manažérsko – líderských zručnostiach. Zároveň
získajú hĺbkový mentoring s cieľom podporiť realizáciu strategických plánov a dosiahnutie hlbších
systémových zmien v organizáciách. Miera zdieľania, co-dizajnu a participácie vytvorí hlbšie
synergie a aj budúcich mentorov ďalším centrám. Organizácie zlepšia svoje organizačné štruktúry,
udržateľne nastavia svoje tímy a finančno-organizačný plán na 3 roky. Finančné prostriedky budú
použité na personálne náklady mentorov, trénerov, odborného konzultanta, prizvaných expertov,
facilitátora, prenájom priestorov, ubytovanie a stravu.

87 028,00 €
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Príloha č. 15 Zoznam podporených žiadostí v otvorenej výzve Vianočný fond pomoci
No.

Predkladateľ
projektu

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

1

Cesta von

Podpora rodín
zapojených do
programu OMAMA

10 000,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

2

Centrum Slniečko,
n.o. (v anglickom
jazyku The Sun
Center)

Pomoc rodinám a
deťom v núdzi

10 000,00 €

Nitra

JEDEN RODIČ, n.o.

Komplexný program
pomoci pre
jednorodičovské
rodiny - získanie
pracovných a
finančných zručností

10 000,00 €

Banská
Bystrica

3

Kraj

Anotácia projektu

Unikátnu metódu psychosociálnej stimulácie detí už od narodenia v rámci programu Omama
realizuje organizácia Cesta von v 20 chudobných osadách na strednom a východnom Slovensku. V
nich zamestnáva 26 omám, vyškolených lokálnych rómskych žien. Navštevujú 550 rodín s deťmi
vo veku 0 - 6 rokov vo svojich komunitách a učia ich múdre hranie. Podporu z Vianočného fondu
pomoci využije organizácia na zakúpenie pomôcok, ktoré budú využívať omamy na lekciách a
rodičia v domácnostiach. Mamičky, ktoré sú prítomné na každej lekcii sa od omám učia, ako svoje
dieťa rozvíjať aj doma, pozorujú aktivity, ktoré robí omama a postupne sa do nich aj samé
Bratislavský
zapájajú. Omamy chcú u nich postupne vybudovať návyk na cielené hry a rozvoj najmenších detí.
Druhú časť podpory využijú na organizáciu komunitných akcií, ktoré prinesú do chudobného
prostredia radosť, motiváciu, nepoznané zážitky a oddych od každodenných starostí. Každá
omama spolu so svojou mentorkou vyberie vhodnú skupinovú aktivitu podľa záujmu
mamičiek/rodičov v danej komunite; skupinový výlet, zorganizovanie divadla, detského koncertu,
návšteva zaujímavého miesta, zorganizovanie kultúrneho programu ku Dňu matiek a podobne.
Finančné prostriedky budú použité pre pomôcky pre omamy a ich rodiny.
Centrum Slniečko, n. o. je nezisková organizácia, ktorej poslaním je napomáhanie k účinnému a
komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v
zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecneprospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách. Prostredníctvom
projektu poskytne pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Ide predovšetkým o deti so syndrómom
CAN, ženy zažívajúce násilie a ich deti, obete domáceho násilia, rodiny s deťmi v krízových
itriansky
životných situáciách či jednočlenné rodiny ohrozené sociálnym vylúčením. Všetky tieto skupiny
zápasia s neľahkým osudom, žijú na hranici chudoby, nemajú zabezpečené základné podmienky
na život. Finančné prostriedky budú použité na potraviny a výživové doplnky, hygienické a
dezinfekčné potreby, oblečenie, uhradenie nájmu na zimné mesiace, elektroniku či školské
pomôcky pre deti.
Nezisková organizácia JEDEN RODIČ ako jediná organizácia na Slovensku otvorene hovorí o
potrebe pomoci pre jednorodičovské domácnosti/rodiny. Ich úlohou je podporovať
jednorodičovské rodiny - osamelých rodičov a ich deti. Títo rodičia sú dlhodobo vystavení stresu,
sociálnemu vylúčeniu, spoločenskej a ekonomickej diskriminácií až chudobe, zhoršujúcemu sa
zdravotnému a psychickému stavu spôsobeného vyčerpaním z kolobehu povinností, bez
možnosti oddychu. Vianočný fond pomoci zabezpečí finančné a kariérne poradenstvo 14-tim
Banskobystrický rodinám, kde sú minimálne 3 členovia rodín, tz. rodič a dve deti, tak aby si uvedomili v akej situácii
sú, získali potrebné zručnosti a pracovné návyky a našli si na trhu práce uplatnenie. Kariérna
poradkyňa rodičom pomôže zistiť ich potenciál, na akú pracovnú oblasť sa zamerať, kde sa
dovzdelať, tak aby boli pre zamestnávateľov zaujímaví a našli na trhu práce uplatnenie. Za pomoci
partnerov ako sociálny podnik, rodinám sprostredkuje prácu, kde nájdu uplatnenie, aby
zabezpečili pre rodinu príjem. Do procesu pomoci vstupuje aj finančná poradkyňa, ktorá s rodičmi
prechádza a analyzuje ich rodinné nákupne návyky, spotrebu, výdavky a príjmy. Dochádza k
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No.

4

Predkladateľ
projektu

eduRoma-Roma
Education Project

Názov projektu

O krok pokrok

SPOLU

Podporená
suma

10 000,00 €

Mesto

Bratislava

Kraj

Bratislavský

Anotácia projektu
pozitívnej zmene ako u rodiča, tak aj u detí. Deti vidia svojho rodiča aktívne pristupujúceho k
situácii, odhodlaného prispieť k zmene rodinnej situácie. Finančné prostriedky budú použité na
mzdové náklady pre kariérnu a finančnú poradkyňu a mzdové náklady začínajúcich pracovných
vzťahov rodičov v sociálnych podnikoch.
eduRoma – Roma Education Project je mimovládna organizácia, ktorej víziou je inkluzívna
spoločnosť a ktorá sa prioritne zaoberá vzdelávaním chudobných rómskych žiakov a
odstraňovaním ich školskej neúspešnosti. Vďaka Vianočného fondu pomoci poskytnú mentoring a
tútoring 60 deťom a ich rodinám z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú zapojené do
programu O krok pokrok. Zapojené rodiny obdaria potravinovým a hygienickým balíčkom.
Vzdelávacie aktivity realizované v nemalej miere napomôžu chudobným deťom a ich rodinám z
vylúčených komunít zlepšiť ich digitálnu inklúziu. Súčasne však bude organizácia pokračovať v
aktivitách, ktoré sú zamerané na mentoring a doučovanie týchto detí tak, aby boli v škole aj počas
3. vlny pandémie úspešné a neopakovali ročník a mali vyššie šance uspieť na stredných školách.
Počas práce s deťmi a ich rodinami zabezpečia aj nákup potrebných pomôcok, ktoré pomôžu
skvalitniť neformálne vzdelávanie, cestu k digitálnej inklúzii a dôkladnejšiu prípravu detí na to,
aby mohli byť v škole úspešné. Finančné prostriedky budú použité na mentoring a tútoring,
učebné pomôcky, hygienické a potravinové balíčky a distribúciu finančnej a materiálnej pomoci
rodinám.

40 000,00 €
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Príloha č. 16 Zoznam podporených žiadostí v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet
Názov

§No. predkladateľa

Názov žiadosti

Podporená
suma

Mesto

Kraj

1

Centrum Slniečko,
n.o

Pomoc ohrozeným
rodinám

1 335,60 €

Nitra

Nitriansky

2

Človek v ohrození
n.o.

Pomoc pre vylúčené
komunity

1 335,60 €

Bratislava

Prešovský

3

Návrat, o. z.

Pomôžme
ohrozeným deťom

1 335,60 €

Bratislava

Bratislavský

4

SOCIA – Nadácia na
podporu sociálnych
zmien

Seniori

1 335,60 €

Bratislava

Bratislavský

Anotácia projektu
Centrum Slniečko, n.o. napomáha k riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí
domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd, poskytuje
tiež všeobecne-prospešné služby deťom a rodinám v krízových životných situáciách. Súčasná
situácia spôsobuje v rodinách prehlbovanie už vzniknutej rodinnej krízy, mnohopočetné rodiny
žijú na hranici chudoby, nemajú zabezpečené základné podmienky na život. Väčšina matiek, žien,
obetí domáceho násilia zostali bez práce a bez dostatočného zdroja príjmov, aby zabezpečili chod
domácnosti, nájomné, deti zostali odrezané od možnosti zapájania sa do online výuky – nemajú
internet, potrebnú techniku na online výučbu. Centrum Slniečko zrealizuje analýzu potrieb rodín a
prerozdelí im dar tak, aby pomohol k ich stabilizácii. Finančné prostriedky budú použité na
príspevky na nájomné, potraviny, ochranné pomôcky, dezinfekčné a hygienické potreby.
Organizácia Človek v ohrození n.o. prevádzkuje v piatich lokalitách komunitné centrá, ktoré
zameriavajú svoju pomoc jednotlivcom a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Okrem
sociálneho, finančného a pracovného poradenstva, poskytuje najmä deťom a mladým ľuďom
podporu vo vzdelávaní či priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Avšak väčšina rodín, s
ktorými pracuje, žije v generačnej chudobe, nevedia si častokrát zabezpečiť ani základné potreby
a preto je nutné pomáhať týmto rodinám aj materiálnou pomocou. Finančné prostriedky budú
použité na potraviny, hygienické potreby a oblečenie.
Návrat, o.z. je nezisková organizácia, ktorá sa od roku 1993 venuje problematike opustených detí.
Veľa rodín na Slovensku sa v tomto období pandémie dostáva do ešte hlbších ťažkostí než
predtým, komplikuje sa im možnosť práce a zárobku, musia venovať veľkú pozornosť vzdelávaniu
detí doma, čo je pre mnohých rodičov náročné. Izolácia a strach z nejasnej budúcnosti pôsobí
negatívne aj na atmosféru a vzťahy v rodinách. Preto v tomto období výnimočne podporuje
rodiny aj materiálne či už potravinovou pomocou alebo dodaním ochranných prostriedkov,
vitamínov a niekde aj cielenou finančnou pomocou na preklenutie situácie, na ktorú neboli
pripravení a riešenie nemajú vo svojich rukách. Cieľom je, aby rodiny ostali spolu a deťom
nehrozilo vyňatie z rodiny. Finančné prostriedky budú použité na príspevky na bývanie a nákupné
poukážky na potraviny, hygienické potreby a drobný spotrebný tovar.
Nadácia SOCIA ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín
obyvateľstva. Víziou nadácie SOCIA je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou
súčasťou sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých. Cieľovou skupinou podpory budú
seniori, ktorí sú v domácom prostredí a sú v nepriaznivej sociálnej a finančnej situácii. Seniorov,
ktorí potrebujú materiálnu pomoc, bude vyberať v spolupráci s organizáciami, ktoré poznajú
situáciu a potreby týchto ľudí. Materiálna pomoc bude smerovaná do regiónov východného
Slovenska a južných okresov na Slovensku. Finančné prostriedky budú použité na príspevky na
nájomné, potraviny, ochranné pomôcky, dezinfekčné a hygienické potreby.
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Názov

§No. predkladateľa

5

6

Názov žiadosti

Zuzana Suchová zástupkyňa
iniciatívy Kto
pomôže Slovensku

Iniciatíva Kto
pomôže Slovensku

IPčko

Podporená
suma

Mesto

1 335,60 €

Stupava

Internetová poradňa
pre mladých
IPčko.sk

275,00 €

Bratislava mestská časť
Staré Mesto

SPOLU

6 953,00 €

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Iniciatíva v prvej vlne pomáhala slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu
koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre
nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Množili sa správy o
chýbajúcich zdravotníckych pomôckach, ktoré často nemali ani samotní zdravotníci, aby sa
chránili. Cieľom bolo prepojiť všetkých, ktorí vedia a chcú pomôcť Slovensku zvládnuť toto ťažké
obdobie a prostredníctvom finančnej alebo materiálnej pomoci doplniť chýbajúci zdravotnícky
materiál tam, kde systém nestíha. Zapojiť sa mohol každý, kto chcel a mohol. Dnes iniciatíve
pozorne sleduje situáciu s odstupom a verí, že vďaka aplikácii pomoci sa naďalej môže zapojiť
každý, kto chce a môže. Finančné prostriedky budú použité na ochranné pomôcky.

Bratislavský

IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a
podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali
nonstop dostupnú odbornú prvú psycho-sociálnu pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využíva
a prepája najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Finančné prostriedky
budú použité na kancelársky materiál.
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Príloha č. 17 Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri v oblasti výnimočné situácie
No.

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

1

Nadácia Pontis

Fond pre
transparentné
Slovensko 2021

10 000,00 €

Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

2

Návrat

Dosť dobré detstvo

10 000,00 €

Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

Anotácia projektu
Nadácia Pontis od roku 2012 spája zodpovedné firmy a nadácie, ktoré sa rozhodli podporiť našu
snahu za lepšie fungovanie štátu vo Fonde pre transparentné Slovensko. Firmy svojou finančnou
aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií a iniciatív prispievajú ku
kontrole dodržiavania zákonov a etických noriem a k prinášaniu pozitívnej zmeny v oblasti boja s
korupciou a netransparentnosťou. Aktuálne má Fond pre transparentné Slovensko 17 členov.
Počas svojej existencie podporil takmer 50 projektov, celkový objem finančnej podpory bol viac
ako 850 tisíc eur. V roku 2021 plánuje Nadácia Pontis vyhlásiť grantovú výzvu Pre transparentné
Slovensko 2021, prostredníctvom ktorej Fond podporí projekty v celkovej výške minimálne 120
000 eur. Podporí organizácie najlepšie pripravené a motivované analyzovať korupčné
mechanizmy, poukazovať na kauzy, navrhovať riešenia, vyvíjať nové nástroje pre úspešnú
analytiku (zber a analýza dát), na vyvíjanie tlaku na politickú triedu (kampane, zverejňovanie
výsledkov analýzy dát, poukazovanie na kauzy), navrhovať systémové / legislatívne zmeny.
Finančné prostriedky budú použité na podporu jedného predloženého projektu do Fondu pre
transparentné Slovensko.
Návrat, o.z. sa od roku 1993 usiluje o to, aby všetky deti na Slovensku vyrastali v rodinách, či už
vlastných alebo náhradných, lebo verí, že jediný domov pre dieťa je rodina. Návrat poskytne
náhradným rodinám pravidelné a dlhodobé sprevádzanie, sociálne a psychologické poradenstvo a
terapeutické nástroje, aby si vytvorili dobrý a bezpečný vzťah s prijatými deťmi, ktoré potrebujú
špeciálny prístup, pretože zažili v detstve traumatizujúce skúsenosti. Rodiny v ohrození dostanú
podporu a poradenstvo, dokonca sprevádzanie pri kontakte s úradmi, školou, súdmi, aby rozumeli
svojej situácii a vedeli objaviť a využiť všetky svoje zdroje a sily, aby zabezpečili svojim deťom
potrebné podmienky na dobrý vývin. Spoločným cieľom Návratu a rodín je vytvoriť také
podmienky, aby deti nemuseli byť z rodiny vyňaté alebo aby sa mohli vrátiť do svojej rodiny.
Organizácia v júni 2021 zorganizuje odbornú konferenciu Dosť dobré detstvo. Je to dosť? s témou
vplyvu nepriaznivých životných skúseností v detstve na fyzické a psychické zdravie v dospelosti.
Hosťami budú česká odborníčka a lektorka výcvikov Petra Winnette s témou adverzných
skúseností a poznatkov z neurovied, ktoré môžu obohatiť prácu všetkých odborníkov pracujúcich
s deťmi, Natália Kačšáková predstaví výsledky výskumu o vplyve ranej traumy na ďalší život detí a
MUDr. Jozef Hašto. Rozšírením konferencie bude výcvik interných a externých pracovníkov
Návratu vAdult Attachment Interview – metóde terapeutického rozhovoru s využitím teórie
attachmentu. ktorá je v našich krajinách novou metódou významnou pre podporu náhradných
rodín aj rodín v ohrození. Finančné prostriedky budú použité na odborné služby pre náhradné
rodiny a rodiny v ohrození a organizačnú a technickú prípravu konferencie.
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No.

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

3

Nadácia otvorenej
spoločnosti,
Bratislava /Open
Society Foundation/
NOS-OSF

Fond investigatívnej
žurnalistiky

5 000,00 €

4

JEDEN RODIČ, n.o.

Inštitucionála podpora
organizácie - JEDEN
RODIČ

5 000,00 €

SPOLU

30 000,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Fond investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) spravovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti vznikol v
reakcii na tragickú vraždu Jána Kuciaka v roku 2018, ktorá naplno odhalila dôležitosť a
zraniteľnosť novinárskeho povolania na Slovensku. Dlhodobé zlyhávanie demokratických
inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazuje na potrebu podpory
investigatívnej žurnalistiky. Fond investigatívnej žurnalistiky vznikol ako iniciatíva Rady súťaže
Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena. Tvoria ho príspevky od firemných a
súkromných donorov, ako grantový program je jedinečným finančným zdrojom podpory
investigatívnej žurnalistiky a nezávislých médií na Slovensku. Umožňuje skúseným
investigatívnym novinárom a tímom sústrediť sa na veľké kauzy na Slovensku, najmä na korupciu,
pomáha im s realizáciou náročných investigatívnych projektov v ich domácich redakciách,
organizáciách či na „voľnej nohe". V roku 2021 podporí 3 projekty novinárov v celkovej sume 15
Bratislava 000 eur. OSF rozširuje FIŽ o edukačnú časť Akadémiu investigatívnej žurnalistiky realizovanú ako
mestská časť
Bratislavský
3 dňový vzdelávací program pre vybranú skupinu 10 menej skúsených žurnalistov. Akadémia
Staré Mesto
poskytne odborné školenie v oblasti investigatívnej a dátovej žurnalistiky. Novinári absolvujú
sériu workshopov s odborníkmi na slovenskú legislatívu, analýzu dát, prácu s otvorenými zdrojmi,
investigatívnu prácu v teréne, editovanie komplexných informácií, informačnú/kybernetickú
bezpečnosť, slobodný prístup k informáciám. Mladí novinári získajú odborné rady na dostatočnú
ochranu ich práce a zariadení, ako aj tipy ako čo najefektívnejšie spracovať či uchovať dáta
získané pri investigatívnej práci. Podujatie poskytne možnosť networkingu a mentoringu so
skúsenejšími kolegami, workshopy povedú domáci a zahraniční investigatívni novinári, odborníci
na investigatívu a kybernetickú bezpečnosť. Výsledkom akadémie bude aj možnosť účastníkov
požiadať o menšie granty na konkrétnu investigatívnu prácu. Finančné prostriedky budú použité
na odmeny a ubytovanie pre lektorov.
Nezisková organizácia JEDEN RODIČ, n. o. vznikla v roku 2019. Ako jediná organizácia na
Slovensku otvorene hovorí o potrebe pomoci pre jednorodičovské domácnosti/rodiny a poskytuje
komplexnú odbornú, konzultačnú, poradenskú a humanitárnu pomoc pre tieto neúplné rodiny.
Prostredníctvom špecialistov zlepšuje úroveň kvality života jednorodičovských rodín. Organizácia
sa zasadzujeme za spoločensko-legislatívne zmeny, ktoré by priniesli rovnocenné podmienky a
sociálnu spravodlivosť osamelým rodičom a ich deťom. Pandemická situácia a jej opatrenia
Banská Bystrica Banskobystrický spôsobili enormný nárast klientov a klientok, organizácia zo 100 klientov v decembri 2019 o rok
neskôr poskytuje služby a poradenstvo viac ako 1000 klientom, rodinám. Aby v kritickom období
záveru roka dokázali vyhovieť a efektívne reagovať na všetky žiadosti o pomoc a poradenstvo z
rôznych oblastí, potrebujú posilniť personálne kapacity odborného tímu, ktorý tvoria
koordinátorka pomoci, psychologičky, sociálne pracovníčky, právnička, kariérna a finančná
poradkyňa, humanitárna koordinátorka, marketingový a projektový manažér. Finančné
prostriedky budú použité na odmeny.
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Orange Slovensko, a.s.
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70
a kampane
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57 673,56

CNO
v roku 2019 a 2020
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1
457 673,56
300 000,00
757 673,56

