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ZAMESTNANECKÝ FOND POMOCI 
 
 
V Nadácii Orange citlivo vnímame potreby ľudí, ktorí sa v dôsledku súčasných mimoriadnych 
udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu ocitli v náročných životných situáciách. Práve 
v tomto období považujeme prejavy solidarity a vnímania potrieb tých najzraniteľnejších ako 
dôležitú súčasť úspešného zvládnutia tejto zložitej situácie, ktorá sa nás všetkých dotýka.  
 
Zriadili sme preto Zamestnanecký fond pomoci, ktorého cieľom je poskytnúť zamestnancom 
Orangeu možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej 
ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Radi 
by sme preto podporili zamestnancov, ktorí im chcú podať pomocnú ruku. 
 
Všímate si potreby ľudí vo vašej komunite alebo poznáte organizáciu, ktorá sa venuje 
zraniteľným skupinám obyvateľov a radi by ste ju podporili v snahe čeliť dôsledkom aktuálnych 
udalostí? Máte možnosť pri poskytovaní pomoci s vybraným subjektom spolupracovať? 
Pošlite nám vaše návrhy. Ich charakter a realizácia musia byť v súlade so všeobecnými 
nariadeniami súvisiacimi s ochranou ľudí a zamedzením šírenia nákazy. Chráňte, prosím, 
seba, svoju rodinu, blízkych, aj vaše okolie. Spolu to zvládneme. 
 
 
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 prostredníctvom Zamestnaneckého fondu pomoci sme vyčlenili celkovú sumu 
30 000 EUR. Maximálna výška požadovanej sumy na podporu jednej žiadosti je 500 EUR.  
 
Za finančné prostriedky je možné zabezpečiť:  
 

 dezinfekčné, hygienické a ochranné pomôcky a materiál, 
 zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál,  
 lieky a vitamíny, 
 nákup potravín, 
 vybavenie zariadení priamo súvisiace s reakciou na mimoriadnu situáciu, 
 ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s potrebou preklenutia náročného obdobia 

(náklady na bývanie).  
 
Z finančných prostriedkov nebude možné hradiť: 
 

 splátky hypotéky, 
 odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, 
 finančne alebo časovo náročné zámery, pri ktorých je vysoký predpoklad 

neuskutočnenia realizácie.  
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POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Predložené žiadosti bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie 
Orange, Centra pre filantropiu n.o., zástupcov ďalších mimovládnych organizácií a 
pracovníkov v sociálnej oblasti. Pri hodnotení žiadostí bude komisia prihliadať na to, pre koho 
je finančná podpora určená, jej opodstatnenosť, urgenciu, presvedčivosť, dôveryhodnosť, 
realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľa.  
 
Žiadosti by sa mali sústrediť na riešenie akútnych problémov a mali by byť plánované v 
horizonte max. 1 – 2 mesiacov od termínu vyhlásenia výsledkov.  
 
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
 
Žiadosť môžete predložiť osobne, ako zamestnanec, alebo máte možnosť (nie je to však 
podmienkou) spolupracovať s iným subjektom, napr. mimovládnou organizáciou, domovom 
dôchodcov, lokálnou iniciatívou, mestskou časťou, obcou a pod. Môže ísť o váš vlastný nápad 
alebo nápad vytvorený v spolupráci s daným subjektom. 
 
Žiadosť je potrebné predložiť elektronicky vyplnením stručného online formulára v systéme e-
grant. Pre vyplnenie online žiadosti sa zaregistrujte na https://nadaciaorange.egrant.sk/. 
Registrácia je povinná bez ohľadu na to, či ste v minulosti projekt už predkladali, resp. 
registráciu už vykonali.  
 
S ohľadom na ďalších žiadateľov, prosím, predložte len jednu žiadosť o podporu.  
 
TERMÍNY 

 
 vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí: 1. apríl 2020 
 uzávierka prijímania žiadostí: 14. apríl 2020 do 23:59 
 zverejnenie výsledkov hodnotenia: 20. apríl 2020 
 realizácia žiadostí: od 20. apríla do konca júna 2020 
 použitie grantových prostriedkov je potrebné následne vydokladovať do: 15. júla 2020 

 
KONZULTÁCIE 
 
Bližšie informácie a konzultácie pri príprave žiadostí radi poskytnú koordinátorky Natália 
Blahová a Barbora Paulenová z Centra pre filantropiu, n.o., ktoré s Nadáciu Orange 
Zamestnanecký fond pomoci administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach 0908 766 833, 
0905 313 313 alebo mailom na info@nadaciaorange.sk. 
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