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Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizácií 

Oblasť podpory: Aktívne občianstvo 

 

 
 
 
 
 

 
Výsledky hodnotenie Žiadostí o NFP v 1. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia 

 

Zoznam schválených a nechválených žiadostí 
 

Oblasť podpory: Aktívne občianstvo 
Schválené žiadosti o NFP:  

 
Kód 
žiadosti 

Žiadateľ Názov projektu Žiadaná výška NFP Schválená výška 
NFP 

AO-1-031 

Svatobor, o.z., Durďoš 
Produkcia bioosív - kľúč k rozvoju 
trvalo udržateľnej zelenej 
ekonomiky 

60 000 € 60 000 € 

Cieľom projektu je zníženie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia vo vybraných rómskych komunitách 
okresu Vranov prostredníctvom ich zapojenia do ekofarmárskych prác zacielených na produkciu bioosív. 
Hlavnými aktivitami projektu je pestovanie bioosív, ktoré sú určené na ďalší predaj prostredníctvom 
komerčného partnera, prevádzka komunitnej záhrady pre samozásobovanie obyvateľov v rómskych 
komunitách a dokončenie zbernej nádrže na dažďovú vodu, určenú pre zavlažovanie záhrad. Súčasťou 
projektu je aj dokumentácia činnosti a následná medializácia. 

AO-1-007 

No Gravity, o.z., 
Bratislava 

HerbAid 59 776 € 59 776 € 

Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k príjmom na dlhoudržateľnej báze najmä sociálne odkázaným 
skupinám obyvateľov a to aj vo vidieckych oblastiach cez vytvorenie inovatívneho pilotného modelu 
pestovania a distribúcie byliniek. V rámci projektu bude zriadená a prevádzakovaná záhrada v obci 
Ľubietová, v ktorej sa chudobní ľudia zapoja na pestovaní a spracovaní byliniek (pre rôzne potravinárske 
účely – prímesy do jedla, bylinkové čaje, sirupy a pod.), ďalej bude vytvorená konzultačná a asistenčná 
schéma pre tých ľudí, ktorí chcú bylinky pestovať doma a bude vytvorená aj distribučná schéma 
Herbs2Doors. 

AO-1-004 

Centrum komunitného 
organizovania, o.z., 
Banská Bystrica 

Podpora aktívneho občianstva, 
komunitné centrá a komunitná 
činnosť 

70 998 € 60 998 € 

Projekt je zameraný na podporu občianskej iniciatívy a vytvorenie a podporovanie komunitných centier ako 
sprostredkovateľov aktívneho občianstva. Inšpirácia projektu prišla z komunitného centra v nórskom Oslo, 
ktoré je projektovým partnerom. V rámci projektu budú pracovať dve komunitné centrá (Banská Bystrica–
Sásová a Zvolen-Západ), bude hradená ich prevádzka a práca komunitných organizátorov a uskutočnia sa 
výmenné návštevy medzi Slovenskom a Nórskom. 

AO-1-039 

Aliancia Fair-play, o.z., 
Bratislava 

Biela vrana 27 977 € 27 977 € 

Cieľom projektu je ocenenie odvážnych ľudí, ktorí bojujú proti arogancii moci, pomôcť im v ich príbehoch, 
inšpirovať aktívnych ľudí a zvýšiť citlivosť spoločnosti na témy korupcie a transparentnosti v bežných 
situáciách. Súčasťou projektu je podpora kandidátov/laureátov Bielej vrany  (medializácia, právna pomoc), 
samotné ceremónie odovzdávania Bielej vrany, šírenie myšlienok, ktoré Biela vrana podporuje, formou 
diskusí, fór a pod. Novou složkou je podpora aj tých whistleblowerov, ktorí nie sú ocenení Bielou vranou, ale 
tak isto potrebujú právnu pomoc, medializáciu a ďalšiu asistenciu. 



 
 

 

 

AO-1-036 

Záhrada - centrum 
nezávislej kultúry, 
n.o., Banská Bystrica 

ZAhradA 59 774 € 59 774 € 

Cieľom projektu je zvýšenie miery zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, 
posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených 
skupín prostredníctvom prevádzky kultúrneho centra uprostred Banskej Bystrice, v ktorom budú aktívne 
práve znevýhodnené skupiny. V rámci projektu sa dokončí a skoladuje stavebný objekt a centrum bude 
organizovať a ponúkať komunitné programy (besedy, diskusie, workshopy, happeningy a pod.), kultúrny 
program (napr. Divadlo z pasáže)  a bude prevádzakovaná kaviarnička a dielňa, v ktorých budú pracovať ľudia 
postihnutí chudobou. 

AO-1-023 

Národné centrum pre 
rovnosť príležitostí, 
n.o., Bratislava 

Zamestnanosť na vidieku - možnosti 
a výzvy 

67 916 € 57 916 € 

Cieľom projektu je príprava nezamestnaných vidieckych žien   a mladých ľudí na samozamestnanie a 
podnikanie na vidieku, využijúc dobré skúsenosti nórskeho partnera v budovaní sietí výroby a predaja 
potravín. V rámci projektu sa pripraví kurz a manuál podnikania na vidieku, uskutoční sa školenie odborníkov 
na marketing a distribúciu a a potom aj samotný tréning podnikania na vidieku v oblasti predaja potravín, 
ekologického poľnohospodárstva, vidieckej kultúry a vidieckeho turizmu. 

AO-1-030 

Centrum pre 
filantropiu, n.o., 
Bratislava 

Podpora rozvoja aktívneho 
občianstva v online priestore 

59 975 € 39 975 € 

Cieľom projektu je pomôcť aktívnym občanom a MNO k participatívnemu prístupu k veciam verejným ako aj 
k rozvoju darcovstva s využitím moderných technológií. V rámci projektu bude zriadená finálna verzia online 
nástrojov na priame darovanie prostredníctvom bánk alebo kreditných kariet a na spravovanie databáz 
darcov. Súčasťou projektu je aj súťaž ReŠtart (a ňou spojený tábor), ktorá hľadá a podporuje najlepšie online 
aplikácie pre aktivizáciu občanov. 

AO-1-046 

Inštitút 
zamestnanosti, o.z., 
Bratislava 

Verejné politiky zamestnanosti 57 806,80 € 37 806 € 

Náplňou projektu je participácia na tvorbe legislatívnych zmien tak, aby zlepšili situáciu na trhu práce v 
prioritných oblastiach, pripomienkovanie legislatívnych zmien využijúc participáciu laickej i odbornej 
verejnosti, monitorovanie činnosti verejných inštitúcií, informovanie verejnosti o dianí v oblasti trhu práce, 
zamestnanosti, nezamestnanosti. 

AO-1-017 

Truc sphérique, o.z., 
Žilina 

Športové múry 2013 10 800 € 10 800 € 

Cieľom projektu je upriamenie pozornosti na vylúčené skupiny rómskeho etnika v osadách prostredníctvom 
umeleckého aktivizmu zapájajúceho obyvateľov dotknutých osád do spoločného diela. V rámci projektu sa 

uskutoční happening – pomaľovanie múra, oddeľujúceho rómsku osadu v obci Veľká Ida, pričom akcia bude 
spojená s koncertom, budú pozvané médiá a známe osobnosti. Akcia bude dokumentovaná a bude vyrobený 
krátky film, po akcii bude nieľkoľko diskusií o tejto téma na rôznych miestach Slovenska a v okolitých štátoch. 

SPOLU  9 projektov 475 022,80 415 022 € 

 
Zamietnuté žiadosti o NFP (v poradí podľa výsledkov hodnotenia): 
 

Kód 
žiadosti 

Žiadateľ Názov projektu Žiadaná výška NFP 

AO-1-044 
Divadlo bez domova, o.z., 
Bratislava 

Divadlo utláčaných 
(Projekt schválený ako náhradný projekt) 

       59 967 €  
(schválené: 39 967 €) 

AO-1-028 
Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť, o.z., Bratislava 

InfoPriestor        36 450 €  

AO-1-011 Projekt Fórum, o.z., Bratislava Otvorený salón        59 997 €  



 
 

 

AO-1-020 Via Iuris, o.z., Pezinok Právne cesty k efektívnej participácii        59 458 €  

AO-1-026 Karpatská nadácia, Košice Trampolína        59 899 €  

AO-1-049 
1. slovenské neziskové servisné 
centrum, o.z. Bratislava 

Elektronizácia a distribúcia verejných informácií 
neziskového sektora 

       59 767 €  

AO-1-024 Quo Vadis, o.z., Zvolen V tandeme za rovnosť        38 039 €  

AO-1-012 
Centrum pre výskum etnicity a 
kultúry, o.z. Bratislava 

Podpora participácie občanov a občianok 
patriacich k národnostným menšínám v 
rozhodovacích procesoch na národnej úrovni 

       52 530 €  

AO-1-013 
Transparency International 
Slovensko, o.z. Bratislava 

Protikorupčný on-line manuál a pomoc sieti 
miestnych aktivistov 

       53 997 €  

AO-1-045 
Konzervatívny inštitút M.R. 
Štefánika, o.z., Bratislava 

Občan, sloboda informácií a samospráva        59 580 €  

AO-1-022 Utopia, o.z., Bratislava Participatívny rozpočet        52 096 €  

AO-1-040 Iniciatíva Inakosť, o.z., Bratislava 
Obhajoba LGBTI práv ako integrálna súčasť 
aktívneho občianstva 

       58 554 €  

AO-1-038 
INESS - Inštitút ekonomických a 
spoločenských analýz, o.z., 
Bratislava 

Šetrime s rozumom        41 839 €  

A0-1-001 
Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy INEKO, o.z.Bratislava 

Vytvorenie portálu nemocníc        26 397 €  

AO-1-016 
Inštitút pre verejné otázky, o.z. 
Bratislava 

Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac 
inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou 

       46 640 €  

AO-1-037 Fórum donorov, z.z.p.o., Bratislava O projektoch otvorene        26 961 €  

AO-1-002 
KohoVolit.eu, o.z., Považská 
Bystrica 

„Interest group ratings“ ako nástroj 
participatívnej demokracie na celoštátnej 
úrovni 
na Slovensku 

       41 646 €  

AO-1-042 Cyklokoalícia, o.z., Bratislava Bratislava Urban Watchdog        49 225 €  

AO-1-003 Nadácia Budúcnosť 2000, Mužla Miestne produkty pre miestnych ľudí        45 362 €  

AO-1-014 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 
S.O.S., o.z., Poprad 

Oko spravodlivosti aj vo vašom meste        57 608 €  

AO-1-050 Manageria, o.z., Bratislava Učiteľ 2020        54 400 €  

AO-1-041 Za dôstojný život, o.z., Lučenec 
Znižovaním sociálnych nerovností a chudoby k 
prosperite občanov južných  regiónov 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

       53 804 €  

AO-1-047 Tandem, n.o., Dunajská Streda Sebavedome za prácou        49 938 €  

AO-1-034 
Slovensko-český ženský fond, n.o., 
Bratislava 

Posilňovanie ženských mimovládnych 
organizácií a budovanie odborných kapacít v 
oblasti monitorovania práv žien a watchdog 
kompetenci 

       60 000 €  

AO-1-043 Fundament, o.z., Rimavská Sobota Zodpovedná komunita        54 315 €  

AO-1-025 Bagar, o.z., Bratislava Mladí a seniori si pomáhajú a učia sa navzájom        28 583 €  

AO-1-006 
Fórum informačné centrum, o.z., 
Šamorín 

Občianska guráž - vzdelávanie miestnych 
aktérov v oblasti aktívneho občianstva  

       45 018 €  

AO-1-035 
Budúcnosť je zdravý život, o.z., 
Lučenec 

Krok za krokom k aktívnej spoločnosti        14 164 €  

AO-1-018 
Asociácia vydavateľov regionálnej 
tlače Slovenska, o.z., Martin 

Otvorené stránky pre hlas občanov        54 000 €  

AO-1-033 
Slovenské centrum pre 
komunikáciu a rozvoj, n.o., 
Bratislava 

Active        49 885 €  

AO-1-021 Utopia, o.z., Bratislava Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj pri        31 946 €  



 
 

 

prekonávaní sociálneho vylúčenia 

AO-1-048 
CENSAP - Centrum športových 
analýz a projektov, o.z., Bratislava 

Hovorme o športe        57 690 €  

AO-1-010 ŠK Juventa, o.z., Žilina Ja, občan        19 350 €  

AO-1-005 Sociateam, o.z., Nižná 
Mapovanie architektonických bariér a ich 
odstraňovanie ako cesta k sociálnej inklúzii 
hendikepovaných občanov 

       37 359 €  

AO-1-027 
Nádej - Reménység, n. o., Veľké 
Kosihy 

Možnosti sociálnej integrácie vo vidieckych  
oblastiach  

       59 784 €  

AO-1-009 
Združenie občanov miest a obcí 
Slovenska, o.z., Vinodol 

Pomôzme si navzájom k lepšej samospráve        31 986 €  

AO-1-019 ProAcademy, o.z., Bratislava Spoločné hľadanie možností prístupu k príjmom        45 603 €  

AO-1-029 Ain Karim, o.z., Šamorín Centrum Dom prijatia        17 786 €  

AO-1-015 Žyvot Rusyna, .z., Olšavica Kudiľna chyža        59 945 €  

AO-1-008 3lobit, o.z., Bratislava 
Podpora profesijného uplatnenia osôb s 
poruchami autistického spektra (PAS) 
Projekt nehodnotený 

       49 227 €  

AO-1-032 
Občania proti korupcii, o.z., 
Bratislava 

Otvorené ministerstvo 
Projekt nehodnotený 

       58 698 €  

   
 

 Spolu 
 

1 919 493 € 

 


