DARUJTE VIANOCE 2014
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Už dvanásť úspešných ročníkov grantového programu Darujte Vianoce nás presviedča o tom, že ľudia na
Slovensku majú vôľu nezištne pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
Práve pre nich Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. otvára už trinásty ročník
grantového programu Darujte Vianoce. Prostredníctvom neho opäť umožníme ochotným ľuďom plniť
sny tých, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce – chorým, opusteným, bez domova,
trpiacim hmotným nedostatkom, ľuďom vylúčeným na okraj spoločnosti. Základným princípom programu
je, aby žiadatelia nežiadali o finančný dar pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného, komu chcú
pomôcť.
Nadácia Orange vyčlenila na podporu žiadostí v trinástom ročníku programu sumu 50 000 EUR. Suma ale
nie je konečná, nakoľko program prináša novinku. Za každý paušál, internet, televíziu alebo inú službu,
ktorú si zákazník v Orangei vezme v období od 24. októbra do 1. decembra 2014 prispeje Orange do
grantového programu Darujte Vianoce sumou 50 centov. Vďaka tomu bude môcť krajšie Vianoce prežiť
ešte viac ľudí v núdzi.
Grantový program bude aj v tomto roku realizovaný v dvoch fázach. V prvej fáze budú predložené žiadosti
podporené na základe odporúčaní hodnotiacej komisie, ktorá zároveň vyberie žiadosti do druhej fázy
programu. V tejto fáze budú mať žiadatelia možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
od individuálnych darcov prostredníctvom partnerského portálu www.dakujeme.sk. Každý finančný
príspevok od individuálnych darcov Nadácia Orange zdvojnásobí do výšky 150 eur na jednu žiadosť.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Žiadosti 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 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.

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


fyzické osoby / neformálne skupiny ľudí
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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
Žiadosti predložené do termínu uzávierky prvej fázy programu budú posudzovať odborníci s humanitným
zameraním pôsobiaci v mimovládnych organizáciách, zástupcovia Nadácie Orange, Centra pre filantropiu,
n.o. a Občianskeho združenia Wellgiving, ktoré administruje portál www.dakujeme.sk. Pri hodnotení
žiadostí bude rozhodujúce, pre koho je požiadavka na finančnú pomoc určená, jej opodstatnenosť,
presvedčivosť a realizovateľnosť zámeru, tvorivý a citlivý prístup realizátorov a najmä osobná
zaangažovanosť na realizácii samotnej žiadosti. Obsahom žiadostí 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 50 000 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 príbehov. Každého
podporeného žiadateľa Nadácia Orange zároveň odmení darčekom, ktorý vytvorili ľudia s mentálnym
postihnutím v chránenej dielni v rámci projektu Z dobrých rúk 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 1. 12. 2014 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. 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, pričom Nadácia Orange bude prispievať na daný projekt len do výšky
požadovanej sumy, teda sumy, ktorú autor projektu v žiadosti uviedol.
Predkladateľom odporúčame priložiť k žiadosti aj fotografiu dokumentujúcu zámer žiadosti o podporu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Nadácia Orange program otvára 24. októbra 2014. Uzávierka prijímania žiadostí je 17. novembra 2014
o 24:00 hod., do tohto termínu musia byť žiadosti predložené v elektronickej podobe.
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Realizáciu zámeru žiadosti je potrebné plánovať od 1. do 31. decembra 2014, dokedy je nevyhnutné
získané finančné prostriedky použiť. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke
Nadácie Orange najneskôr do 3. decembra 2014. Od tohto termínu bude zároveň na portáli
www.dakujeme.sk zverejnených aj ďalších 100 žiadostí, ktoré budú môcť darcovia priebežne podporovať.
Upozornenie! Finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu podporených žiadostí v aktuálnom ročníku
programu bude potrebné vyčerpať najneskôr do 30. 12. 2014 . Použitie finančných prostriedkov je
potrebné plánovať aj s ohľadom na túto podmienku. Použitie finančných prostriedkov bude potrebné
preukázať najneskôr do 31. 1. 2015.
KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe žiadostí radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o., ktorí
s Nadáciou Orange grantový program administrujú. Kontaktovať priamo môžete koordinátorku programu
Máriu Betákovú na tel. č.: 0905 313 313, e-mail: betakova@nadaciaorange.sk, prípadne Moniku Lackovú,
tel. č.: 0908 766 833, e-mail: lackova@nadaciaorange.sk alebo si dohodnite osobnú konzultáciu osobne
v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave.
Konzultácie žiadostí nie sú povinné, odporúčame však konzultovať ich zámery, najmä ak ste si nie istí ich
priechodnosťou či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
Do programu Darujte Vianoce budú žiadosti prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom
online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
http://nadaciaorange.egrant.sk/ a postupovať podľa týchto krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa žiadateľovi
o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť konkrétnu žiadosť.
2. Prihlásenie. Do on-line systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
3. Napísanie žiadosti. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí on-line formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Žiadosť je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu.
Vypracovanú žiadosť je do termínu uzávierky (do 17.11. do 24:00 hod.) potrebné podať, kliknutím na
tlačidlo „odoslať“ v spodnej časti formulára. Odporúčame si počas vypĺňania formulára žiadosť priebežne
ukladať. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do nej vstupovať a
upravovať ju.
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 2014.
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