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Výsledky hodnotenie Žiadostí o NFP v 2. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia 

 
Zoznam schválených a nechválených žiadostí 

 
Oblasť podpory: Aktívne občianstvo 

 
Schválené žiadosti o NFP:  

 
Žiadateľ Názov projektu  Žiadaná výška NFP Schválen á výška NFP 

Proti prúdu, o.z., 
Bratislava 

Nota bene – Nosič batožiny 64.142 € 61.642 € 

Projekt zvyšuje zamestnateľnosť ľudí bez domova, najmä dvoma aktivitami – predaj  časopisu Nota bene a práca nosiča batožiny 

na Hlavnej stanici. Budú riešené rôzne aspekty oboch „prác“ – od tréningov a poradenstva až po pracovno-právne vzťahy. Budú 
vydané dve špecializované čísla časopisu NB. Okrem toho sa projekt zameriava aj na výmenu skúseností s partnermi v Nórsku a 
na komunikovanie bezdomovstva a šírenie informácií o bezdomovectve – diskusné skupiny, advokácia, konferenci a. 

Divadlo bez domova, 
o.z., Bratislava 

Divadlo utláčaných 77.890 € 75.890 € 

Hlavnou aktivitou projektu je činnosť divadla, v ktorom hrajú herci – bezdomovci . Ide o plnohodnotnú prevádzku divadla od 

skúšok cez domáce predstavenia až po turné. Pre hercov bezdomovcov má takéto divadlo význam najmä ako nástroj  získania 
sebadôvery, ukázania pozitívneho spôsobu riešenia problémov, nájdenie zmysluplnej existencie a zároveň ide o zvýšenie 
spoločenského povedomia o bezdomovectve. Okrem samotnej prevádzky divadla je predmetom projektu aj výmena skúseností 
s partnermi na Islande a dlhodobý prenájom mikrobusu, upraveného na prevoz telesne postihnutých hercov - bezdomovcov. 

Aliancia Fair-play o.z., 

Bratislava 

Využitie crowdsourcingu na zvýšenie 

kapacít pri kontrole hospodárenia 
štátu. 

12.193 € 12.193 € 

Aliancia Fair-play má veľmi široké spektrum pôsobnosti a limitovanú kapacitu. Preto chce vytvoriť komunitu dobrovoľníkov, 
ktorí jej budú pomáhať pri úlohách s veľkým objemom práce. Projekt je prvou takouto aktivitou, keď organizácia vytvorí tím cca 
50 dobrovoľníkov (počet sa potom bude postupne zvyšovať), ktorí spracujú skeny okolo 30.000 zmlúv Slovenského 

pozemkového fondu. Komunita dobrovoľníkov potom bude pomáhať združeniu aj pri ďalších aktivitách.   

kRaj, o.z., Závada (okr. 
Veľký Krtíš) 

BEEznis – včelárenie ako cesta 
vzdelávania a sociálneho podnikania 

59.492 € 59.492 € 

Projekt vytvorí nové pracovné príležitosti vo včelárstve v Novohrade predovšetkým pre marginalizované skupiny. Poskytne im 
potrebné zaškolenie, počiatočný materiál, priebežnú asistenciu a odbyt produktov. Okrem toho bude projekt popularizovať 
včelárenie a to najmä medzi žiakmi základných škôl a ich učiteľmi. Vďaka projektu vznikne 20 nových včelníc. Know-how 

projektu poskytne nórsky partner.  

Združenie mladých 
Rómov, o.z.,  
 Banská Bystrica 

Druhá lastovička 60.000 € 57.500 € 

Projekt vytvorí pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a spoločensky vyl účených ľudí v obci Valaská pri Brezne. Najprv 
budú zrekonštruované priestory v budove združenia, ktoré potom bud ú vybavené zariadením práčovne a spustí sa prevádzka, 

ktorá bude poskytovať služby pre zariadenia v regióne. Projekt vybuduje pracovné návyky u ľudí, ktorí majú problém so 
zamestnateľnosťou a prispeje k ich sociálnemu začleneniu. 

 

Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizáci í 

Oblasť podpory: Aktívne občianstvo 

 



 

Via Iuris, o.z. 

Pezinok 
S občanom prichádza zákon 59.598 € 59.598 € 

Projekt je zameraný na systémové pos ilnenie účasti občanov pri príprave novej legislatívy. Združenie pripraví a podporí prijatie 
nového zákona o verejnej participácii , bude poskytovať asistenciu a právnu pomoc v niekoľkých kauzách, v ktorých je účasť 
verejnosti dôležitá a  tiež iniciuje pripomienkové konania zákonov, dôležitých pre účasť verejnosti. Bude publikovaný manuál 
o účasti verejnosti a video na túto tému. 

Transparency 

international Slovakia, 
o.z., Bratislava 

Kampaň za zachovanie silného 
infozákona 

52.146 € 48.646 € 

Infozákon, jeden z najsilnejších nástrojov zapojenia občanov do vecí verejných, čelí najintenzívnejším snahám verejnej správy 
o jeho oslabenie od jeho prijatia. Hlavnou aktivitou projektu je preto silná kampaň za jeho záchranu, lobovanie, ako aj tréning 
aktivistov. V závislosti od tohto, ako napokon bude vyzerať novelizovaný zákon, budú potom merané jeho dopady na 

spoločnosť a, ak to bude potrebné, bud e spustená kampaň za jeho opätovné posilnenie. 

Nadácia Milana 
Šimečku, Bratislava 

Ako na chudobu? 59.390 € 52.890 € 

Koncepčný projekt sa zameri ava na rôzne aspekty eliminácie chudoby a exklúzie na Slovensku, od odborného definovania 
inklúzie a chudoby, cez jej meranie, medializáciu problematiky, zvyšovanie šírenie povedomia až po presadzovanie do 
inkluzívnych opatrení do verejných politík a monitoring vládnych krokov na elimináciu chudoby. Vzhľadom na postavenie 

a schopnosti žiadateľa ide o projekt,  ktorý vytvorí pod mienky pre zvyšovanie životnej úrovne sociálne vylúčených skupín na 
Slovensku a k ich inklúzii  do spoločnosti. 

ZADOBE, o.z. Banská 
Bystrica 

Uvedomelá mládež 37.386 € 37.386 € 

Projekt reaguje na nárast xenofóbie, nenávistných prejavov a rasizmu na Slovensku. Na takmer 100 akciách a aktivitách proti 
týmto negatívnym javom sa zúčastní zhruba 2000 študentov stredných a vysokých škôl v Banskobystrickom kraji . Pôjde o rôzne 

prednášky, semináre a diskusie, ako aj o aktivity, pri ktorých mladí budú pôsobiť na verejnosť. Súčasťou projektu je aj  
vypracovanie stredoškolských učebných osnov výchovy proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech. 

Priatelia Zeme – CEPA, 
o.z.,  Poniky 

Tretí sektor–silný partner: Efektívna 
účasť občianskej spoločnosti na 
programovaní fondov EÚ 

55.841 € 53.341 € 

Projekt je zameraný na obhajovanie záujmov neziskových organizácií a posilnenie ich pozície pri programovaní, implementácii  

a monitoringu eurofondov. Zameria sa na rôzne aspekty – začlenenie MVO medzi prijímateľov, nasmerovanie fondov aj  na 
podporu občianskej spoločnosti, zjednodušenie postupov a pravidiel, posilnenie monitorovacej funkcie MVO, informovanie 
MVO o procese a získavanie podnetov od nich, koordinácia aktívnych MVO a ďalšie. 

Voices, o.z., Bratislava 
Jump - neformálnym vzdelávaním 
k aktívnemu občianstvu 

54.119 € 51.087 € 

Združenie poskytne organizáciám, ktoré sú aktívne proti  rasizmu, hate-speech, xenofóbii  a pod., tréning a podporu v 

komunikácii svojho poslania, svojich aktivít a pri dosahovaní svojich cieľov. Pomôže im tým lepšie a efektívnejšie napĺňať  
poslanie, komunikovať a presadzovať sa na verejnosti. Súčasťou projektu budú konferencie, workshopy a  asistencia vybratým 
organizáciám v komunikácii a marketingu. Do projektu bude zapojený aj nórsky odborník. 

Quo Vadis, o.z., Zvolen  Watch BBSK 50.000 € 50.000 € 

Watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce  Banskobystrického samosprávneho kraja, 
vrátane prieskumu verejnej mienky a medializácie. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať 

občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Dôraz projektu je kladený na rómsku problematiku. Súčasťou je aj kampaň 
o dobrej praxi a súvisiaci program na stredných školách 

Karpatská nadácia, 
Košice 

Trampolína 70.178 € 39.581 € 

Projekt má dve hlavné zložky. Prvou je kariérne poradenstvo a tréning pre mladých ľudí z vylúčených skupín, vrátane mladých 
Rómov, spojené s organizovaním dobrovoľníckych stáží (t.j. záujemci pracujú pre zamestnávateľa nejaký čas zadarmo, jednak 

aby získali  prax, jednak aby presvedčil i  zamestnávateľa, že aj  napriek svojmu pôvodu sú dobrí). Na túto aktivitu tematicky 
nadväzuje filmový festival, zameraný na témy projektu – prístupy a metódy riešenia multikultúrnej diverzity, skrytých 
predsudkov a diskriminácie. 

Spolu: 13 projektov  659.246 € 

 
 
 



 

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

Žiadateľ Názov projektu  Žiadaná výška 

NFP 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      
Prístupové práva pre vodiace psy a bezbariérová 
architektúra v legislatíve SR  
Projekt bol u rčený ako náhradný projekt. 

€ 31 512,00 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  
Chcem vedieť 
Projekt bol u rčený ako náhradný projekt. 

€ 46 012,64 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. Verejný pri estor - miesto pre aktívne občianstvo € 76 327,07 

Občania proti korupcii, o.z. Otvorené ministerstvo / Rekonštrukcia štátu € 57 797,28 

Partnerstvo horného Turca  Sociálna dielňa - montáž elektrobicyklov € 27 000,00 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika  Právo na dobrú samosprávu € 54 864,00 

Občianska Sieť Strednej a Východnej Európy Bridge over troubled waters  € 69 252,00 

Manageria Učiteľ 2020 € 54 400,00 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
Odkazprestarostu.sk - zapájame občanov na miestnej 
úrovni 

€ 57 091,00 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Nové c esty k spoločenskej inklúzii  ľudí s autizmom € 53 559,00 

1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z 10 rokov 2% mechanizmu na Slovensku - ako ďalej? € 52 797,00 

Nadácia Pontis 
Angažovanie prostredníctvom darcovstva - občianska 
participácia v celospoločenských témach 

€ 53 490,00 

Poradenské centrum Iná možnosť 
Prevencia sexuálneho násil ia integráciou sexuálnych 

menšín 
€ 31 000,00 

Trenčianska nadácia Mladí filantropi - l ídri svojich komunít € 29 492,00 

Áno pre život, n.o. 
Eliminácia ohrozenia zamestnanosti žien pracujúcich v 
sociálnych službách v Žilinskom regióne  

€ 51 166,00 

Iniciatíva, o.z. eROMA € 52 950,00 

Únia materských centier Matky v akcii € 53 991,00 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO  
Vytvorenie Aliancie informovaných rodičov a zvýšenie 
kvality vzdelávania na školách v blízkosti rómskych 
komunít 

€ 57 028,00 

Epic, n.o. Školský úrad práce Lučenec € 57 895,00 

OZ Tvorivý Rozvoj 
Participatívna univerzita - neformálne vzdelávanie 
občanov prostredníctvom praktického zážitku 

€ 29 241,00 

Proxima Usmej sa na mňa, na farbe nezáleží :)  € 49 500,00 

ŠOK, o.z.  

Analýza projektu obnovy a modernizácie futbalových 

štadiónov z hľadiska efektívnosti vynaložených 
finančných prostriedkov a transparentnosti 

€ 10 000,00 

Nitrianska komunitná nadácia 
Vytváranie partnerstiev a zvýšenie participácie MVO 
nitrianskeho kraja na čerpaní štrukturálnych fondov   

€ 53 417,00 

Centru m pre rozvoj zamestnanosti 
Cesta nahor pre zdravotne postihnutých občanov 
/ZPO/ 

€ 24 439,00 

Nadácia Intenda Rozvíjame občianske zručnosti € 59 928,00 

Inštitút ľudských práv Slovak Extremist Watch  € 59 980,00 

Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) Centru m rozvoja horského vidieka € 58 797,00 

Škola dokorán, n.o. Ekosociálne učenie v Komunitno-integračnom centre € 27 693,00 

Strom života Participatívna demokracia - nástroj aktívnych občanov € 51 715,00 

TENENET o.z.  Chudoba a zamestnanie € 59 905,00 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S. Poprad) Oko spravodlivosti aj vo vašom meste € 57 608,00 

Nadácia Alexandra Eckerdta Divadlom k porozumeniu € 44 401,00 

Activity Plus Perspektívy vidieka € 53 096,40 

Žyvot Rusyna Remeselnícky dvor € 54 097,00 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania 
Zvyšovanie povedomia zamestnávateľov o 
možnostiach ako zamestnávať ľudí s  postihnutím 

€ 53 920,00 

Rodinné centrum Stonožka  Aktívne mamy a práca € 27 028,00 


