DARUJTE VIANOCE 2018
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Už po 17. krát poskytne Nadácia Orange príležitosť ochotným ľuďom plniť sny tých, ktorí
nemajú

možnosť

prežiť

krásne

a bezstarostné

vianočné

sviatky.

Prostredníctvom

grantového programu Darujte Vianoce budú môcť podporiť tých, ktorí sa ocitli v ťažkých
životných situáciách, ktorí sú opustení, bez domova, s vážnymi zdravotnými problémami či
trpia materiálnym nedostatkom. Cieľom programu je nielen podpora žiadostí a naplnenie
príbehov,

ale

aj

povzbudenie

ľudí

k občianskej

angažovanosti

a rozvoj

princípu

individuálnej filantropie. Nadácia tak podnecuje vzájomnú pomoc medzi ľuďmi a scitlivuje
ich v záujme o potreby iných.
Aj vďaka vašim príbehom budú môcť ľudia nachádzajúci sa v náročných a neľahkých
podmienkach pocítiť počas sviatočných chvíľ medziľudskú pomoc, záujem a podporu.
Uvedomujeme si dôležitosť rozvoja angažovanosti mladej generácie, a tak sme sa aj
v tomto ročníku zamerali na podporu a prehlbovanie záujmu žiakov a študentov o ich
okolie a všímavosti voči potrebám iných ľudí. Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere
zohrávajú vzdelávacie inštitúcie, a preto povzbudzujeme materské, základné a stredné
školy v podpore aktívneho zapájania žiakov a študentov do pomoci ľuďom v núdzi,
budovania

medzigeneračných

vzťahov,

odbúravania

predsudkov,

scitlivovania

voči

zdravotne a sociálne znevýhodneným a iným skupinám obyvateľov.

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
Predkladateľom žiadosti môže byť:
 fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia
a neinvestičný fond)
 školské zariadenia (materské, základné, stredné školy)
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 zariadenia poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, detské
domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov...)
V rámci žiadosti je nevyhnutné uviesť vzťah predkladateľa k organizácii, zariadeniu,
klientom, rodine alebo jednotlivcovi, ktorým je pomoc a podpora určená.
Jedným predkladateľom môže byť predložených max. 5 žiadostí, v rámci ktorých je autor
osobne zaangažovaný do pomoci, a to nielen formou poskytnutia finančných prostriedkov,
ale tiež napr. vo forme osobného stretnutia s obdarovaným, osobným odovzdaním daru,
prejavom spolupatričnosti, ľudskej blízkosti, či inej formy pomoci, blízkosti.
Predkladateľ nemôže žiadať o pomoc pre seba alebo svoje blízke osoby (definované podľa
§ 116 Občianskeho zákonníka). Pomoc musí byť smerovaná pre niekoho iného, kto sa
nachádza v nepriaznivej životnej situácii.
Cieľovými skupinami sú:


deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v diagnostickom ústave, sociálnom
zariadení, detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu
svojej rodiny a svojich najbližších;



ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky
stráviť v teple domova;



starí, chorí a opustení;



rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi;



všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Zároveň si vyhradzujeme právo overiť opodstatnenosť ktorejkoľvek predloženej žiadosti.
Do programu Darujte Vianoce prijímame žiadosti výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa
zaregistrovať na http://nadaciaorange.egrant.sk/ bez ohľadu na to, či ste sa už v minulosti
do systému registrovali.
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HODNOTENIE ŽIADOSTI
Pri hodnotení žiadostí o pomoc bude rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená,
jej opodstatnenosť, urgencia, presvedčivosť, dôveryhodnosť, realizovateľnosť, tvorivý a
citlivý prístup žiadateľa a najmä osobná zaangažovanosť autora žiadosti v poskytnutí
pomoci.
Obsahom žiadostí by malo byť nielen sprostredkovanie finančných prostriedkov či
zakúpenie darčeka, ale aj osobné stretnutie, spoločné trávenie času, návšteva ľudí,
ktorí sú osamelí či chorí, ľudská blízkosť, prejav spolupatričnosti.
Predložené žiadosti bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie
Orange, Centra pre filantropiu, n.o. a zástupcov ďalších mimovládnych organizácií, či
pracovníkov v sociálnej oblasti.
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Na podporu žiadostí v programe sme vyčlenili celkovo 50 000 eur.
Maximálna výška požadovanej sumy na jednu žiadosť v programe nie je stanovená.
Žiadatelia by pri jej určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie požadujú,
počet zástupcov cieľovej skupiny, ktorej chcú pomôcť, akútnosť pomoci, finančnú hodnotu
daru a pod.
V programe nebudú podporené


finančne náročné zdravotnícke, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky



rehabilitačné pobyty,



komplikované stavebné úpravy,



zahraničné športové, vzdelávacie či rehabilitačné aktivity,



vybavenie zariadení (domovy sociálnych služieb, detské domovy, nemocnice,
školy...),



Mikulášske podujatia a Mikulášske balíčky,
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zámery, ktoré sú mimo časového harmonogramu programu, resp. ktoré nie sú
realizovateľné do konca roka 2018,



finančne alebo časovo náročné zámery, pri ktorých je vysoký predpoklad
neuskutočnenia realizácie,



amortizácia pri použití osobného automobilového vozidla,



alkohol, cigarety.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 22. októbra 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 14. novembra 2018 o 23:59. Do tohto termínu musia byť
žiadosti odoslané prostredníctvom elektronického formuláru e-grant.
Termín zverejnenia podporených príbehov: 3. decembra 2018
Plán realizovania podporených príbehov: do 31. decembra 2018
RADI VÁM POMÔŽEME
Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú koordinátorky Centra pre filantropiu, n.o.,
ktoré grantový program s Nadáciou Orange administrujú. Kontaktovať ich môžete na
číslach 0908 766 833, 0905 313 313 a na emailovej adrese info@nadaciaorange.sk.
Konzultácie nie sú povinné. Odporúčame však poradiť sa pokiaľ máte akékoľvek
nejasnosti, či otázky.
ŠPECIÁLNE OCENENIE
V rámci programu Nadácia Orange udelí špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste.
Ocenenie je určené pre človeka, ktorý predložením a realizovaním žiadosti preukáže veľké
ľudské úsilie, obetavosť pre iných, citlivý prístup, ktorý svojím nezištným prístupom
inšpiruje aj ďalších. Ocenenie bude udelené v decembri 2018.

Grantový program Darujte Vianoce 2018

strana | 4

