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Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v 1. výzve na predkladanie návrhov projektov 
 
SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NFP: 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo 

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
Schválený 

NFP 
Anotácia projektu 

DM-1-034 Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť 

Samospráva sa neriadi sama 43 057,00 € 39 057,00 € Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacích 
workshopov a aktívnej participácie povzbudiť 
občiansku aktivitu mladých ľudí, ukázať im dôvody, 
pre ktoré sa oplatí zapájať do verejného diania a tiež 
im pomôcť k lepšej orientácii vo fungovaní a 
kompetenciách samospráv. Zároveň chce 
samosprávy upozorniť na dôležitosť komunikácie a 
spolupráce so školami a mladými ľuďmi, poukázať na 
skutočnosť, že názory a predstavy mladých ľudí o ich 
meste, alebo obci sú relevantné a majú vo verejnej 
debate svoje miesto. V neposlednom rade chce 
projekt poskytnúť školám a učiteľom zaujímavejšiu a 
tvorivejšiu alternatívu k výučbe témy "občianska 
participácia a samospráva“, ktorá by odrážala potreby 
súčasnej mladej generácie. 

DM-1-047 Strom života Bio-profily miest a obcí 
Slovenska 

41 230,00 € 37 230,00 € Hlavným cieľom projektu je aktívna účasť mladých 
ľudí na zisťovaní ukazovateľov kvality životného 
prostredia komunity a na vytváraní bio-profilov miest a 
obcí Slovenska. Mladí ľudia budú prostredníctvom 
prístrojov a ďalších pomôcok monitorovať vybrané 
indikátory, ktoré poukazujú na mieru kvality životného 
prostredia príslušnej samosprávy, kde projekt 
prebieha. Ide hlavne o sledovanie kvality ovzdušia, 
vody, manažment odpadov, monitoring ohrozených 
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druhov či mapovanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva. Vytvorená interaktívna webová stránka pre 
prezentáciu bio-profilov miest a obcí poskytne 
priestor, kde budú mladí ľudia zaznamenávať 
výsledky svojho monitoringu ukazovateľov kvality 
životného prostredia priamo v intranetovom rozhraní. 

DM-1-036 Nitrianska komunitná 
nadácia 

Rozvoj potenciálu mladých 
dobrovoľníkov v Nitrianskom 
kraji 

30 402,00 € 26 402,00 € Cieľom projektu je rozvoj dobrovoľníctva u mladých 
ľudí v Nitrianskom kraji a posilnenie ich občianskej 
participácie. Hlavné aktivity projektu tvoria rovesnícky 
grantový program zameraný na mapovanie 
dobrovoľníckeho potenciálu mladých ľudí,  
vzdelávanie mladých dobrovoľníkov v oblasti 
občianskej participácie, PR a finančného 
manažmentu, implementácia inovatívnych spôsobov 
spolupráce neformálnej  siete mladých dobrovoľníkov 
a vytvorenie plánu  ďalšej spolupráce  neformálnej 
siete mladých dobrovoľníkov  v rámci nitrianskeho 
kraja. 

DM-1-048 Prameň radosti Poď a konaj 43 328,00 € 39 328,00 € Cieľom projektu je podporenie občianskej 
angažovanosti a vzdelávania dobrovoľníkov 
v dobrovoľníckej škole a ich motivovanie k participácii 
na živote spoločnosti prostredníctvom práce s deťmi 
a mládežou. Hlavným zameraním projektu je vytvoriť 
priestor pre systematickú dobrovoľnícku činnosť 
mladých ľudí a súčasne im poskytnúť neformálne 
vzdelávanie zamerané na ich osobnostný, 
profesionálny a sociálny rozvoj a na efektívnejšie 
využitie ich dobrovoľníckeho potenciálu. Podpora 
aktívneho občianstva bude v rámci projektu 
realizovaná prostredníctvom pravidelných 
dobrovoľníckych programových ľudí, ktoré budú 
pripravovať dobrovoľníci pod dohľadom supervízorov. 

Spolu 158 017,00 € 142 017,00 €  
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PRIORITNÁ OBLASŤ 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
Schválený 

NFP 
Anotácia projektu 

DM-1-028 KASPIAN Prinášame skúsenosti 
z Európy 

28 017,00 € 28 017,00 € Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality 
poskytovania sociálnych služieb nízkoprahových 
programov pre deti a mladých ľuďí v ohrození. Tím 
štyroch kvalifikovaných pracovníkov formou klubovej 
a terénnej sociálnej práce zasahuje ročne viac ako 
400 klientov, ktorým poskytne akreditované služby, pri 
ktorých bude využívať nové poznatky a metódy práce. 
Súčasťou projektu je zabezpečenie odborného 
vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií a zručností 
pracovníkov v priamej práci. Jedným z výstupov je 
vytvorenie programu evidencie klientov, ktorý bude 
predstavený na konferencii ostatným nízkoprahovým 
programom na Slovensku. Projekt prostredníctvom 
nórkseho partnera prinesie nové poznatky o 
programe „Early intervention“. Zároveň umožní 
informovať šitokú verejnosť o význame a prínose 
nízkoprahových programov pre deti a mladež 
prostredníctvom výstavy PIK-NIK. 

DM-1-008 Liga za duševné 
zdravie SR, o.z. 

Zippy´s Friends na Slovensku 51 072,00 € 39 000,00 € Cieľom projektu je zlepšiť sociálne zručnosti a 
zvládanie záťažových situácií u prvákov vybraných 
základných škôl v rámci dvoch regiónov Slovenska, 
prostredníctvom programu Zippy's Friends). Tento 
program bol realizovaný už v 28 krajinách u viac ako 
700,000 detí vo veku 5-7 rokov. Zippy´s Friends 
zlepšuje schopnosť detí vyjadrovať a zvládať emócie, 
najmä ohľadom priateľstva, komunikácie, pocitov 
osamelosti, šikanovania a zmeny. Absolvovanie 
programu je prevenciou neskoršieho asociálneho 
správania a rôznych predsudkov. Na začiatku 
projektu slovenskí tréneri absolvujú tréning v 
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metodike Zippy´s Friends u nórskeho partnera a 
následne potom vytrénujú 30 slovenských učiteľov z 
približne 20 škôl dvoch slovenských regiónov. To 
umožní vyškoleným učiteľom realizovať program 
počas šiestich až ôsmych mesiacov u prvákov 
základných škôl. Súčasťou projektu bude jeho 
monitoring a hodnotenie. 

DM-1-041 ETP Slovensko - 
Centrum pre udržateľný 
rozvoj 

Učme sa učiť 29 010,00 € 29 010,00 € Projekt je zameraný na systematické rozvíjanie 
schopností učiť sa u detí z marginalizovaných 
rómskych komunít. Do projektu bude zapojených šesť 
komunitných centier, dve základné školy, 
Feuersteinov inštitút a Súkromné centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva. Projekt je postavený na 
osvojení si metódy Feuersteinovho inštrumentálneho 
obohacovania Basic 1 pre prácu s deťmi 
z marginalizovaných rómskych komunít pedagógmi a 
výchovnými pracovníkmi komunitných centier, čo 
môže významne pomôcť k pozitívnej zmene v 
schopnostiach detí učiť sa a zlepšiť si svoj sebaobraz. 
V rámci projektu bude zrealizované pilotné overenie 
aplikácie tejto metódy na Slovensku a jej následná 
implementácia do formálneho vzdelávania v rámci 
základných škôl. 

DM-1-037 Stopka n.o. Rozprávkový smerovník - 
využitie rozprávky pri 
formovaní hodnotového 
rebríčka dieťaťa ako nástroja 
primárnej prevencie 

29 988,00 € 29 988,00 € Cieľom projektu je prostredníctvom pravidelných 
rozprávkových stretnutí s deťmi, realizovaných v 
rámci dvoch vzdelávacích programov, smerovať ich 
hodnotovú orientáciu k posilňovaniu hodnoty lásky, 
dobra a zdravia. Obsahovo sa projekt opiera o odkazy 
skryté v starých rozprávkach, ktoré deťom približuje 
prostredníctvom improvizačného divadla a 
následných zážitkových aktivít. Práve posilňovanie 
týchto hodnôt u malých detí je základom pre zvýšenie 
ich pozitívneho prístupu k sebe i okoliu a prevenciou 
proti prejavom intolerancie a nenávisti. Rozprávkový 
smerovník sa zameriava aj na dôležitých dospelých 
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prostredníctvom workshopov a rozprávkových výstav. 

DM-1-035 Mládež ulice Preventívne a nízkoprahové 
aktivity v sídliskových 
komunitách 

26 166,00 € 26 166,00 € Projekt sa zameriava na poskytovanie služieb a 
realizáciu špecifických preventívnych programov pre 
cieľovú skupinu detí a mládeže v troch lokalitách 
Bratislavy – Modrý dom v Petržalke, Rača - Východné 
a Vajnory. V rámci projektu sa uskutoční aj 
mapovanie prostredia a potrieb, ktoré mladí ľudia 
majú a výsledky prieskumu budú využité pre tvorbu 
plánu poskytovania jednotlivých aktivít. V rámci 
projektu je kladený dôraz na vytváranie bezpečného 
prostredia, ponuku zmysluplných voľnočasových 
aktivít a realizáciu prevencie. V Modrom dome, kde 
prebieha práca už viac ako 8 rokov, bude rozšírená 
ponuka pre deti o predškolskú prípravu, ktorá je 
predpokladom úspešného vstupu do základnej školy. 

DM-1-020 OZ Odyseus TABU TÉMY OTVORENE 30 000,00 € 30 000,00 € Na Slovensku sú sex a drogy nesmierne tabuizované 
témy. A s tabu prichádzajú dezinformácie, mýty - a 
pre mladých ľudí sa stávajú tieto témy ako zakázané 
ešte príťažlivejšie. Chýba cielená sexuálna výchova a 
programy, ktoré by pravdivo informovali mládež o 
drogách. Cieľom projektu je preto zvyšovanie 
informovanosti o témach sex a drogy pre mladých 
ľudí, podpora harm reduction služieb pre mladých 
ľudí, ako aj vytváranie priestoru pre diskusiu 
o tabuizovaných témach medzi mladými ľuďmi. 
Dôležitou aktivitou projektu je zapájanie a podpora 
dobrovoľníkov. Táto špecifická aktivita podporuje 
zapájanie mladých ľudí z komunity, vrátane tých, ktorí 
majú skúsenosti s užívaním drog). 

DM-1-017 Pomoc ohrozeným 
deťom 

Strom pomoci a jeho plody 17 082,00 € 17 082,00 € Cieľom projektu je realizovať inovatívnu formu 
prevencie pre žiakov základných škôl, ktorej zámerom 
je, aby deti vedeli rozpoznať násilie v rodine, čo je 
v norme a čo nie je z hľadiska ich vlastného 
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ohrozenia a vedeli vyhľadať pomoc dospelého pre 
seba alebo pre druhého. Prevencia bude realizovaná 
prostredníctvom interaktívnej sochy-stromu, ktorá 
bude putovať po 40 školách v Bratislave a vytvárať 
povedomie žiakov a učiteľov. Zároveň umožní 
zachytiť doteraz skryté prípady ohrozených detí. 
Dôležitá je aj potreba vzdelávania dospelých, ktorí sú 
často v kontakte s deťmi s CAN. Na základe toho 
budú v rámci projektu realizované školenia zamerané 
na špecifiká témy o dieťati s CAN, ako aj na samotné 
riešenia. Intervenčné služby pre detí s CAN zahŕňajú 
individuálnu psychologickú prácu a pravidelnú  
hipoterapiu. 

DM-1-009 Miestne združenie 
YMCA NESVADY 

Komunitné centrum - Spolu 
dokážeme viac 

34 118,00 € 30 000,00 € Hlavným cieľom projektu je založenie komunitného 
centra, ktoré reaguje a rieši potreby lokálnej komunity. 
Projekt sa primárne zameriava na deti, mládež, 
mamičky s deťmi a spoluprácu s rodičmi a 
pedagógmi. Prostredníctvom vzdelávacích a 
voľnočasových aktivít budú klienti vedení k vytváraniu 
svojpomocných skupín, kde budú mať možnosť 
prispieť k zmene nielen svojej situácii, ale aj k zmene 
riešenia problémov v komunite. Projekt je zameraný 
na prevenciu, intervenciu motiváciu a advokáciu 
a snaží sa tak o komplexné zlepšenie životných 
zručnosti klientov. Do aktivít sú zahrnuté aj deti so 
špeciálnymi potrebami a Rómske deti. 

Spolu 245 453,33 € 229 263,00 €  
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ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O NFP: 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo   

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
  

DM-1-042 
Rada mládeže 
Slovenska  

72 hodín/Program 
komunitných lídrov 

33 392,00 € 
  

DM-1-044 Kerygma Buď sám sebou 28 445,00 €   

DM-1-007 
Slovenský výbor pre 
UNICEF 

Naštartuj svoju školu! 61 694,00 € 
  

DM-1-006 
Domka - Združenie 
saleziánskej mládeže, 
stredisko Košice 

Spoločne za jeden koniec 42 798,00 € 
  

DM-1-026 Dva brehy Aj deti sú občania  30 691,80 €   

DM-1-013 
Lokálne partnerstvo 
sociálnej inklúzie 
Turiec 

SILA DETSKÉHO SNA 27 000,00 € 
  

DM-1-032 
Detská organizácia 
FÉNIX 

Našimi očami (In our view) 37 635,30 € 
  

DM-1-019 
Spoločnosť 
komunitných centier 

Rozvoj programu 
mládežníckych "PEER" skupín 
v rómskych komunitách 
stredného a východného 
Slovenska 

22 811,00 € 
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DM-1-031 
INEX Slovakia - 
občianske združenie 

Od dobrovoľníkov k aktívnym 
občanom 

40 669,00 € 
  

DM-1-001 NAŠE DVORY 2015, o.z. 
Bezpečná hra pre deti - SAFE 
PLAY 

22 896,00 € 
  

DM-1-029 
Občianske združenie 
Sine Metu 

Gombasecká letná univerzita a 
aktívne občianstvo 

22 860,00 € 
  

DM-1-039 
Agentúra pre rozvoj 
Gemera 

Aktívnou spoluprácou ku škole 
hrou. 

26 722,00 € 
  

DM-1-018 eSlovensko o.z. 
Národný výbor kampane Rady 
Európy, deti a mládež bez 
nenávisti na internete 

48 510,00 € 
  

DM-1-016 

Združenie priateľov ZŠ 
internátnej pre 
nevidiacich a 
slabozrakých v Levoči 

Trávme voľný čas spolu 39 072,00 € 

  

DM-1-015 
Občianske združenie 
Prima 

Mám právo byť šťastný/á...? 43 180,00 € 
  

DM-1-003 SP, o.z. GODZONE 43 289,00 €   

Spolu 571 665,10 €   
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PRIORITNÁ OBLASŤ 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov   

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
  

DM-1-002 
Občianske združenie 
Nová cesta 

Urobme to teraz a spolu 23 684,40 € 
  

DM-1-024 
Rada mládeže 
Žilinského kraja 

Bez nenávisti na internete 28 771,92 € 
  

DM-1-011 Plán B n.o. "Viem čo robím" 26 073,00 €   

DM-1-027 Divé maky Divé maky - rastieme spolu 27 000,00 €   

DM-1-010 

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev ako 
dar 

Spolu to dokážeme 23 748,07 € 

  

DM-1-025 
Občianske združenie 
"eduRoma - Roma 
Education Project" 

Pomoc pri implementácii 
inkluzívneho vzdelávania v 
Základnej škole s materskou 
školou v Šarišských 
Michaľanoch 

26 818,00 € 

  

DM-1-005 
MIESTO POD SLNKOM 
n.o. 

Spolu...bezpečne 26 249,00 € 
  

DM-1-033 Úspech, n.o. Krídla k dospelosti 26 711,00 €   

DM-1-012 Iniciatíva Inakosť 
Predchádzanie homofóbnej 
šikane a diskriminácii na 
základe sexuálnej orientácie a 

29 988,00 € 
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rodovej identity u mládeži 
a detí 

DM-1-046 OZ Za dôstojný život Chceme vedieť viac 28 588,00 €   

DM-1-023 Register, n.o. 
Okná poznania dokorán 
(Outreach to Knowledge) 

35 099,00 € 
  

DM-1-030 Klub Detskej Nádeje Príležitosti pre srdiečkové deti 36 675,00 €   

DM-1-004 
"STRETNUTIE - 
občianske združenie" 

Bridž je rovnosť v rozmanitosti 26 677,15 € 
  

DM-1-021 MONTESSORI, o.z. Kľúč k poznaniu  29 718,00 €   

Spolu 395 800,54 €   

 


