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Zamestnanecký grantový program 2021 
 

Žijeme v turbulentnom období, ktoré nepraje osobným stretnutiam, spoločným komunitným 

aktivitám, naďalej chránime svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním opatrení. 

Napriek tomu však môžeme a vieme byť solidárni a pomáhať.  

Vedeli ste, že dobročinné dávanie a dobrovoľníctvo prináša pocity šťastia, priaznivo pôsobí na 

zdravie a dokonca predlžuje život? Hovoria o tom štúdie aj odborné články. V minulom roku sa 

výrazne zdvihla vlna solidarity dobrovoľníkov zapojených do rôznych iniciatív. Rekordne narástol 

aj počet jednorazových či pravidelných darov pre mimovládne organizácie od jednotlivcov. 

Vieme, že aj mnohí z vás sú darcami a dobrovoľníkmi, alebo by ste sa nimi radi stali. Aj preto 

sme sa v Nadácii Orange rozhodli podporiť vás vo vašom angažovaní sa v prospech druhých 

a ponúkame vám Zamestnanecký grantový program.  

Máme záujem podporiť vašu spoluprácu so školami, ktoré navštevujú vaše deti, s obcami, kde 

bývate, s neformálnymi skupinami, v ktorých sa angažujete, s mimovládnymi organizáciami, 

ktorých prácu podporujete osobným či online dobrovoľníctvom, finančnými darmi, poukázaním 

2% či 3% z vašich daní alebo iným spôsobom.  

 

V roku 2021 sa zameriavame na tri oblasti, v ktorých sa v dôsledku pandemickej krízy problémy 

prehĺbili: 

 

a) rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov 

 ak poznáte vo svojom okolí rodiny, ktorých deti nemajú prístup k online vzdelávaniu, 

pomôžte im to zmeniť – môžete osloviť školu, sociálne oddelenie obce či mimovládnu 

organizáciu alebo komunitné centrum a spoločne ponúknuť rodinám možnosť získať 

prostredníctvom grantu digitálne vybavenie doplnené o školenie v používaní zariadení, 

programov, internetovej bezpečnosti, a pod. 

 prípadne sa pýtajte vzdelávacích organizácií, materských, základných a stredných škôl, 

v čom v danej téme uvítajú pomoc a spoločne pripravte projekt na rozvoj digitálnej 

gramotnosti detí, mladých, rodičov, učiteľov. 

b) vzdelávanie v ekológii, ochrane a obnove životného prostredia 

 osloviť môžete materskú, základnú, strednú školu, ktorú navštevujú vaše deti alebo 

organizáciu venujúcu sa ekológii a pripraviť program environmentálneho vzdelávania, 

osvety spojenej s pozitívnou zmenou správania sa voči životnému prostrediu 

a znižovaním negatívneho dopadu na životné prostredie, 

 ak to situácia dovolí, môžete sa zapojiť do vonkajších dobrovoľníckych aktivít v 

neformálnych skupinách, vo svojom okolí, pomôcť obnoviť verejné priestory, venovať 

pozornosť ochrane prírody či ohrozeným druhom, a pod. 

c) duševné zdravie detí a mladých 

https://www.forbes.sk/slovenskom-presla-velka-vlna-solidarity-pomoct-mozete-aj-vy/
https://darujme.sk/blog/rok-solidarity-2020/
https://darujme.sk/blog/rok-solidarity-2020/
https://www.nadaciaorange.sk/sk
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 využite možnosť zistiť v materských, základných a stredných školách, ako nazerajú na 

tému duševného zdravia detí a mladých a ako by im mohol finančný príspevok pomôcť 

túto tému rozvíjať, 

 máte možnosť prispieť k realizácii prevenčných programov, vzdelávania školských 

psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, učiteľov v témach starostlivosti 

o duševné zdravie, či k zútulňovaniu fyzického prostredia škôl vplývajúceho na mentálnu 

pohodu detí – terapeutické herne, útulné knižnice, podnetné učebne, zelené dvory a pod. 

 

Do programu sa môžu zapojiť zamestnanci 

 

 spoločností Orange Slovensko, Orange CorpSec alebo Orange Business Services, 

 v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnik), 

 s ukončenou skúšobnou dobou, 

 na materskej alebo rodičovskej dovolenke, 

 nie vo výpovednej lehote. 

 

Finančná podpora 

 

Na podporu projektov sme v programe vyčlenili celkovú sumu 20 000 EUR. Maximálna suma 

na podporu jednej žiadosti je 1 000 EUR.  

 

Za finančné prostriedky je možné zabezpečiť:  

 odmeny pre odborné profesie vykonané tretími osobami (lektori, supervízori, experti), 

 licencie programov, 

 materiál potrebný na realizáciu aktivít (vzdelávacie pomôcky, vybavenie priestoru, 

zeleň, nástroje na zážitkové aktivity,...), 

 cestovné náklady – preprava materiálu, 

 technické vybavenie a digitálne zariadenia súvisiace s projektovými aktivitami, 

 organizačné výdavky – propagácia, kancelárske potreby.  

 

Z finančných prostriedkov nebude možné hradiť: 

 mzdové náklady a odmeny pre vás ako predkladateľa projektu, či členov 

spolupracujúcej organizácie, školy, obce. 

 

Predkladanie projektov 

 

Projekt môžete vypracovať a predložiť osobne ako zamestnanec, alebo na ňom spolupracovať 

s iným subjektom (mimovládnou organizáciou, školou, samosprávou a pod.). Môže ísť o váš 

vlastný nápad alebo nápad vytvorený v spolupráci so spolupracujúcim subjektom. Je na vašom 

rozhodnutí, či v prípade podpory projektu bude zodpovednosť za grant a podpis zmluvy na vás 

ako fyzickej osobe alebo zodpovednosť podpisom zmluvy prevezme štatutár spolupracujúceho 

subjektu (školy, obce, mimovládnej organizácie a pod.). 

Projekt je potrebné predložiť elektronicky vyplnením stručného formulára v systéme e-grant, 

kde sa najskôr zaregistrujete. V prípade, že ste sa v roku 2018 a 2019 uchádzali o podporu 

v Zamestnaneckom grantovom programe alebo v roku v 2020 v Zamestnaneckom fonde 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
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pomoci, použite pôvodné prihlasovacie údaje. Nová registrácia je povinná pre tých, ktorí projekt 

predkladajú prvýkrát.  

 

S ohľadom na vašich kolegov a kolegyne, prosíme, predložte len 1 projekt.  

 

Posudzovanie projektov 

 

Predložené projekty bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie 

Orange, Centra pre filantropiu n.o., zástupcov ďalších mimovládnych organizácií. Pri hodnotení 

bude klásť dôraz na verejnoprospešný zámer projektu, súlad s tematickým zameraním 

programu, mieru zapojenia zamestnanca (min. 10 dobrovoľníckych hodín online či prezenčne) – 

poskytnutie zručností, vedomostí, odborných konzultácií, organizačné zabezpečenie, 

zabezpečenie materiálu, pomôcok, produktov či služieb, podpora finančným darom či 

asignáciou dane, realizovateľnosť a finančnú efektívnosť projektu. 

 

V programe nepodporíme 

 

 rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, sociálnych zariadení 

a pod.), 

 budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.), 

 zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom), 

 študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty, 

 nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity, 

 projekty, ktoré nepopisujú záujem, motiváciu, participáciu zamestnanca,  

 projekty realizované v zahraničí. 

 

Dôležité termíny 

 

 otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov: 13. apríl 2021 

 uzávierka prijímania projektov: 4. máj 2021 do 23:59 

 zverejnenie výsledkov hodnotenia: 18. máj 2021 

 realizácia podporených projektov: od 20. mája do konca novembra 2021 

 predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu: do 10. decembra 2021 

 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

 

V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 

buď so zamestnancom (zmluvu podpíše zamestnanec ako fyzická osoba, grant bude poskytnutý 

na bankový účet zamestnanca) alebo so spolupracujúcou organizáciou, školou, obcou (zmluvu 

podpíše štatutár podporenej organizácie, grant bude poskytnutý na účet organizácie). 

Zodpovedný zamestnanec alebo organizácia v stanovenom termíne predloží prostredníctvom 

elektronického formulára záverečnú správu o realizácii projektu, vyúčtovanie grantu a fotografie 

z realizovaných aktivít. 

 

Konzultácie projektov 

 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
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Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky 

Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre 

filantropiu, ktoré s Nadáciou Orange program administrujú. Kontaktovať ich môžete aj emailom: 

info@nadaciaorange.sk. 

mailto:info@nadaciaorange.sk

