DARUJTE VIANOCE 2013
CHARITATÍVNY GRANTOVÝ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA
V Nadácii Orange veríme, že dobré veci sa dajú robiť len vďaka ľuďom s veľkým srdcom. Už jedenásť rokov
sa o tom presviedčame aj vďaka charitatívnemu programu Darujte Vianoce, ktorého myšlienka je
postavená práve na nezištných a všímavých ľuďoch. Čas Vianoc je obdobím radosti, pohody a spokojnosti,
počas ktorého sa snažíme urobiť radosť našim najbližším. Okolo nás však žije mnoho ľudí, ktorí nemajú
možnosť prežiť spokojné a radostné vianočné sviatky v hojnosti a v kruhu svojich blízkych. Nájde sa však
medzi nami aj veľa takých, ktorí sú ochotní im tieto chvíle spríjemniť a aspoň na chvíľu im pomôcť
zabudnúť na ich trápenia.
Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. vyhlasuje už dvanásty ročník charitatívneho
programu Darujte Vianoce, prostredníctvom ktorého opäť umožní ochotným darcom plniť sny tých, ktorí
nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce – chorým, opusteným, bez domova, trpiacim
hmotným nedostatkom, ľuďom vylúčeným na okraj spoločnosti. S finančnou podporou Nadácie Orange
budú môcť sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo
nepriaznivej situácii a práve počas Vianoc ju citlivejšie prežívajú. Základným princípom programu je, aby
žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného.
Nadácia Orange vyčlenila na dvanásty ročník programu celkovú sumu 65 000 EUR, ktorá bude
prerozdelená v dvoch fázach. V prvej fáze budú predložené žiadosti posudzované nezávislou hodnotiacou
komisiou, ktorá podporí žiadosti v sume 50 000 EUR. Zároveň vyberie žiadosti do druhej fázy programu,
v ktorej budú mať žiadatelia možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov od
individuálnych darcov prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk. Každý finančný príspevok Nadácia
Orange zdvojnásobí a prerozdelí tak ďalších 15 000 EUR. Spolupráca s darcovským portálom prvýkrát
úspešne prebehla minulý rok, kedy sa finančnú podporu určenú na druhú fázu podarilo prerozdeliť už
v priebehu jedného týždňa a v programe tak mohlo byť podporených ďalších 74 projektov. Nadácia Orange
sa preto rozhodla finančnú čiastku tento rok navýšiť o 5 000 EUR.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Projekty predložené do programu by mali byť zamerané na pomoc ľuďom, ktorí žijú v ťažkých hmotných či
sociálnych podmienkach a nedokážu túto situáciu svojpomocne zmeniť, ľuďom, ktorí sa náhle ocitli
v krízovej situácii, ktorí sú osamelí, chorí, chýba im opora blízkych:





deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení,
detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny
ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť Vianoce stráviť v teple domova
starí, chorí a opustení
rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
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všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Darcami sa prostredníctvom programu môžu stať:






fyzické osoby / neformálne skupiny ľudí
mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie...)
školské zariadenia (materské, základné, stredné školy, centrá voľného času...)
zariadenia poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, detské domovy,
opatrovateľské služby, domovy pre seniorov...)
samosprávy obcí (nie mestá)

HODNOTENIE ŽIADOSTÍ
Projekty predložené do termínu uzávierky prvej fázy programu budú posudzovať odborníci s humanitným
zameraním pôsobiaci v mimovládnych organizáciách, zástupcovia Nadácie Orange a Centra pre
filantropiu, n.o. Pri hodnotení žiadostí bude rozhodujúce, pre koho je projekt určený, potrebnosť,
presvedčivosť a realizovateľnosť projektu, tvorivý a citlivý prístup realizátorov a najmä osobná
zaangažovanosť na realizácii projektu. Obsahom projektov by nemalo byť len sprostredkovanie finančných
prostriedkov či zakúpenie darčeka, ale osobné stretnutie, návšteva ľudí, ktorí sú osamelí či chorí, ľudská
blízkosť.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Nadácia Orange na program vyčlenila celkom 65 000 EUR. V programe nie je určená maximálna výška
podpory určenej na jeden projekt. Keďže by sme radi podporili čo najviac nápadov, uvítame skôr menšie
projekty a iniciatívy. Žiadaná suma by mala byť primeraná účelu, rozsahu projektu a počtu ľudí, pre ktorých
bude projekt určený.
V prvej fáze hodnotiaca komisia posúdi prijaté žiadosti a rozhodne o podpore projektov v celkovej výške
50 000 EUR. Každého podporeného žiadateľa Nadácia Orange zároveň odmení darčekom, ktorý vytvorili
ľudia s mentálnym postihnutím v chránenej dielni v spolupráci s profesionálnym dizajnérom. Touto cestou
chce obdarovať tých, ktorí sú ochotní pomáhať, ako aj oceniť šikovnosť a zručnosť ľudí s postihnutím.
V druhej fáze od 3. 12. 2013 zverejní Nadácia Orange na portáli www.dakujeme.sk ďalších 100 žiadostí,
ktoré budú spĺňať podmienky programu, ale nebudú podporené kvôli finančným limitom programu. Takto
budú mať ďalší potenciálni darcovia možnosť finančne podporiť podľa vlastného uváženia autentické
príbehy vzájomnej pomoci. Darcovia si ich budú môcť prečítať a rozhodnúť sa, komu venujú svoj dar
jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange ich dar znásobí rovnakým dielom. Celkovo tak
v druhej fáze prerozdelí ďalších 15 000 EUR. Ak teda darca venuje dar na konkrétny príbeh v hodnote 10
EUR, Nadácia Orange naň prispeje tiež sumou 10 EUR. Autor príbehu tak získa 20 EUR pre tých, pre
ktorých pomoc žiada. Jednotlivé dary budú násobené maximálne do výšky 150 EUR na jednu žiadosť,
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pričom Nadácia Orange bude prispievať na daný projekt len do výšky požadovanej sumy, teda sumy, ktorú
autor projektu v žiadosti uviedol.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Nadácia Orange program otvára 10. októbra 2013. Uzávierka prijímania projektov je 11. novembra 2013
o 15:00 hod., do tohto termínu musia byť projekty predložené v elektronickej podobe.
Aktivity projektu je potrebné plánovať od 10. do 30. decembra 2013. Výsledky hodnotiaceho procesu
budú zverejnené od 2. decembra 2013. Od 3. decembra 2013 bude na portáli www.dakujeme.sk
zverejnených ďalších 100 žiadostí, ktoré budú môcť darcovia priebežne podporovať.
Upozornenie! Finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu podporených projektov v aktuálnom ročníku
programu bude potrebné vyčerpať najneskôr do 31. 12. 2013. Projektové aktivity a použitie finančných
prostriedkov je potrebné plánovať aj s ohľadom na túto podmienku.

KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o., ktorí
s Nadáciou Orange grantový program administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach: 0905 313 313,
0918 393 972, 02/5464 4682, na e-mailovej adrese: darujtevianoce@nadaciaorange.sk alebo osobne
v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery žiadosti, najmä ak ste si nie
istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
Do programu Darujte Vianoce budú žiadosti prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom
webstránky Nadácie Orange v sekcii Žiadosti (http://www.nadaciaorange.sk/sk/ziadosti). Pre vyplnenie online žiadosti je potrebné postupovať podľa nasledovných krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov sa žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moje
žiadosti, prostredníctvom ktorého je možné predložiť projekt. Účet po predložení projektu do
programu nezaniká a je možné ho využiť aj v budúcnosti do iného programu Nadácie Orange. Je
preto dôležité zapamätať si prihlasovacie meno a heslo.
2. Prihlásenie. Do on-line systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz „pridať žiadosť“ v časti Moje žiadosti sa zobrazí on-line
formulár, do ktorého je potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu
projektu. Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať, kliknutím na tlačidlo
„odoslať“ v spodnej časti formulára. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ
nemá možnosť do projektu vstupovať a upravovať ho. Finálnu verziu vypracovaného projektu je
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potrebné odoslať najneskôr do termínu uzávierky 11.11.2013 do 15:00 hod., následne sa
elektronický formulár zneprístupní.

POVINNÉ PRÍLOHY
ORGANIZÁCIE k projektu priložia:
1. doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu (v prípade, že je doklad súčasťou iného dokumentu, je
potrebné priložiť príslušný doklad)
2. potvrdenie o zriadení, vedení bankového účtu, prípadne kópia zmluvy o účte (nie staršia ako 2
roky). Môže ísť aj o kópiu hlavičky výpisu z účtu, na ktorej je uvedené názov majiteľa účtu a číslo
účtu.
FYZICKÉ OSOBY k projektu priložia:
1. fotokópiu občianskeho preukazu
2. potvrdenie o zriadení, vedení bankového účtu, prípadne kópia zmluvy o účte (nie staršia ako 2
roky). Môže ísť aj o kópiu hlavičky výpisu z účtu, na ktorej je uvedené meno majiteľa účtu a číslo
účtu.
Predkladateľom odporúčame priložiť k žiadosti aj fotografiu dokumentujúcu zámer projektu. V prípade
žiadostí, ktoré budú mať možnosť získať podporu v druhej fáze programu, bude fotografia zverejnená
spolu s krátkou informáciou o projekte na portáli www.dakujeme.sk.

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 hodnotiacu komisiu najviac osloví. Ocenenie bude
udelené v decembri 2013.
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