GRANTOVÝ PROGRAM PRE OPTIMISTOV 2015
CHARAKTERISTIKA
Snažíme sa na svet pozerať optimisticky a dávať veciam nový zmysel. Aj v tomto roku sme sa preto
rozhodli podporiť užitočné nápady jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov, ktorí
majú odvahu vziať iniciatívu do vlastných rúk a majú snahu napomáhať k pozitívnej zmene svojho
bezprostredného okolia.
Tretí ročník Grantového programu pre optimistov je opäť príležitosťou pre aktívnych občanov získať
finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu.
Predpokladom na podporu projektov je ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce a
verejnoprospešný charakter. Radi podporíme dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme
a premeníme na skutočnosť myšlienky, ktoré dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí. Inšpiráciou môžu byť
aj projekty podporené v minulom roku.
Nadácia Orange na podporu optimistických nápadov v rámci programu vyčlenila celkovo 20 000
EUR. Maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 EUR.
V tomto ročníku sme sa navyše rozhodli venovať zvláštnu pozornosť tým optimistom, ktorých
projekty majú potenciál sa rozvíjať, ak sa na ich príprave bude ďalej pracovať. Chceme
jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov už od začiatku viesť k tomu, aby sa
nespoliehali len na finančnú pomoc, ale aby svoje projekty plánovali a realizovali ako udržateľné,
s ambíciou budúcej sebestačnosti a s výraznejším dopadom na komunitu.
Spomedzi predložených projektov vyberie odborná komisia tie najzaujímavejšie, ktoré spĺňajú
nasledujúce podmienky:
 projekt má predpoklad sa rozvíjať dlhodobo,
 predkladateľ plánuje zapojiť do projektu viacero komunít a budovať ich vzájomnú
spoluprácu,
 predkladateľ preukázal ambíciu o systematické riešenie problému vo svojej lokalite alebo
komunite,
 po rozpracovaní alebo rozšírení a s vyššou finančnou podporou môže mať projekt väčší
pozitívny dopad na rozvoj komunity alebo regiónu.
Týmto uchádzačom na rozšírenie projektov poskytneme v druhej fáze programu potrebnú
podporu. Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu preto okrem finančnej pomoci
zabezpečí vzdelávacie a konzultačné aktivity pre vybraných uchádzačov o podporu.
Prostredníctvom workshopov a konzultácií s odborníkmi sa tak budú môcť vybraní uchádzači naučiť
rozpoznávať a využívať ľudské, priestorové, materiálne či finančné zdroje vo svojej komunite
a regióne.
Na projekty vypracované s našou pomocou majú po absolvovaní týchto aktivít možnosť získať
špeciálnu finančnú podporu až do výšky 2 000 EUR na jeden projekt. Na túto časť programu
Nadácia Orange vyčlení celkovú sumu 10 000 EUR.
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motivovať jednotlivcov a neformálne skupiny občanov k väčšej angažovanosti v prospech
svojej komunity
podporiť význam dobrovoľníckych aktivít, ktoré môžu byť nástrojom na dosiahnutie
pozitívnych zmien
podporiť rozmanité aktivity, ktorých realizácia prinesie dobrý pocit a radosť rôznym
komunitám
zvýšiť využívanie vnútorných zdrojov komunít a regiónov a dlhodobý dopad a udržateľnosť
projektov angažovaných jednotlivcov a skupín prostredníctvom podporných vzdelávacích
a konzultačných aktivít

V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ







projekty, ktorých cieľom je úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev – vyčistenie
parkov, vysadenie zelene, maľovanie lavičiek, údržba a revitalizácia športových ihrísk
a prvkov na detských ihriskách, úprava sídlisk a pod.
úprava školských priestorov – oživenie školských areálov, šmirgľovanie lavíc na školách,
maľovanie tried a pod.
rozvoj komunity – aktivity určené pre širokú verejnosť s cieľom posilniť komunitný život,
napr. susedské stretnutia s cieľom spoznať ľudí, v blízkosti ktorých žijeme, zber informácií
mapujúcich vznik miest významných pre komunitu, oživenie tradícií (napr. lokálnych trhov),
aktivity na podporu netradičného vzdelávania detí a pod.
podpora sociálnych tém – aktivity v prospech znevýhodnených skupín, napr. čítanie pre
seniorov v domove dôchodcov, tvorivé aktivity a dielne pre klientov zariadení sociálnych
služieb, návšteva detí v nemocniciach a pod.
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projekty, ktoré nie sú verejnoprospešné,
projekty, ktoré sú realizované dodávateľsky, bez aktívneho zapojenia miestnej komunity
rekonštrukcie budov (výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a
pod.)
rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok
budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.)
zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)
nákup zariadenia a vybavenia
projekty, ktoré nie sú realizovateľné formou dobrovoľníckej práce
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Grantový program je otvorený od 23. marca 2015.
Uzávierka prijímania nápadov je 23. apríla 2015 o 24:00 hod., do tohto termínu musia byť
projekty predložené v elektronickej podobe.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webstránke Nadácie Orange 13. mája
2015. Realizácia nápadov a aktivity projektov podporených v prvej fáze programu je
potrebné plánovať v termíne od 25.mája do 30. júna 2015. Nadácia Orange zároveň zverejní
projekty uchádzajúce sa o špeciálnu finančnú podporu.
Workshopy a konzultácie pre vybraných optimistov sa budú konať v období 25. mája do 5.
júna 2015.
Rozšírené projekty vybraných optimistov podporených v druhej fáze programu majú
uzávierku 11. júna 2015, výsledky budú známe 19. júna 2015. Ich realizácia prebehne v
termíne od 29. júna do 30. októbra 2015.
Termín na vyúčtovanie projektov podporených v prvej fáze programu je do 30. júla 2015.
Termín na vyúčtovanie ostatných projektov je do 31. novembra 2015.

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do Grantového programu pre optimistov budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom jednoduchého online formulára dostupného na stránke www.nadaciaorange.sk.
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu,
ktorí pre Nadáciu Orange grantový program administrujú.
Kontaktovať ich môžete:
 na číslach: 0905 313 313, 0908 766 833
 na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk
 alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je
potrebné si dohodnúť vopred).

