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DARUJTE VIANOCE 2015 
GRANTOVÝ PROGRAM  

 

CHARAKTERISTIKA 

 

Nadácia Orange pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v ich okolí, aby sa 

zapojili do 14. ročníka grantového programu Darujte Vianoce. Spoločne splníme sny tých, 

ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce. Napíšte nám príbehy ľudí, 

ktorí sú chorí, opustení, bez domova, trpiaci materiálnym nedostatkom, či žijúcich na 

okraji spoločnosti. Požiadajte o finančný dar napr. pre rodinu, dieťa, osamelých ľudí, ktorí 

si nedokážu pomôcť sami, žijú v ťažkých hmotných či sociálnych podmienkach alebo sa 

náhle ocitli v krízovej situácii a chýba im opora blízkych. Ceníme si vzájomnú pomoc 

medzi ľuďmi, princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, nakoľko nám 

záleží, aby si ľudia všímali potreby iných vo svojom okolí a prispeli k zmierneniu 

neľahkého osudu ľudí v núdzi. 

 

PREDKLADANIE A HODNOTENIE ŽIADOSTÍ 

 

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/.  

 

Maximálna výška podpory na jeden príbeh nie je určená. Žiadosti predložené do termínu 

uzávierky 11. 11. 2015 do 24:00 hod., bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo 

zástupcov Nadácie Orange, Centra pre filantropiu, Občianskeho združenia Wellgiving, 

ktoré sa stará o portál dakujeme.sk, a zástupcov mimovládnych organizácií. Pri hodnotení 

žiadostí o pomoc bude rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená, jej 

opodstatnenosť, presvedčivosť a realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľov a 

najmä osobná zaangažovanosť autora príbehu v poskytnutí pomoci. Obsahom žiadostí by 

malo byť nielen sprostredkovanie finančných prostriedkov či zakúpenie darčeka, ale aj 

osobné stretnutie, návšteva ľudí, ktorí sú osamelí či chorí, ľudská blízkosť.  

 

http://nadaciaorange.egrant.sk/
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Nadácia Orange vyčlenila na podporu žiadostí celkovo 50 000 EUR. Navyše spoločnosť 

Orange Slovensko spolu so svojimi zákazníkmi navýši darovanú sumu tým, že pridá do 

programu 50 centov za každú komerčnú operáciu, ktorú vykonajú zákazníci v období od 

30. 10. do 30. 11. 2015 (ďalej „dar od Orange Slovensko“).  

 

Hodnotiaca komisia posúdi prijaté žiadosti a rozhodne o podpore príbehov v maximálnej 

sume 30 000 EUR. Ďalšie príbehy, ktoré budú spĺňať podmienky programu, posunie 

komisia od 25. 11. 2015 na portál www.dakujeme.sk, s ktorým Nadácia Orange úspešne 

v programe spolupracovala v rokoch 2014, 2013 a 2012. Nadácia Orange daruje každému 

z týchto príbehov príspevok vo výške 10 – 50 % požadovanej sumy ako „štartovný dar“ 

Na tento účel prerozdelí sumu v celkovej výške 20 000 EUR.  

 

Tieto príbehy budú môcť na portáli podporiť ďalší potenciálni darcovia, ktorí sa sami môžu 

rozhodnúť, komu venujú svoj dar jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange 

znásobí každý dar v pomere 1:1, do výšky požadovanej sumy; t. j. ak darca prispeje 

vybranej žiadosti 10 EUR, Nadácia Orange prispeje ďalších 10 EUR. Maximálna výška 

príspevku Nadácie Orange je 300 EUR na jednu žiadosť. Minimálna suma určená na 

znásobovanie darov bude identická s výškou daru od Orange Slovensko. Konkrétna výška 

celkovej sumy bude na www.dakujeme.sk a www.nadaciaorange.sk zverejnená najneskôr 3. 

12. 2015. 

 

Autorom príbehov odporúčame priložiť aj fotografiu, ktorá dokumentuje zámer žiadosti 

o podporu. Zaslaním príbehu do programu žiadateľ zároveň poskytuje Nadácii 

Orange súhlas s jeho zverejnením na portáli dakujeme.sk. 

 

Nadácia Orange odmení všetkých autorov vybraných príbehov darčekom z chránených 

dielní. Vážime si snahu ľudí pomôcť a obdarovať iných. Darčekom oceníme ich dobro, ako 

aj šikovnosť a zručnosť ľudí s postihnutím, čím zároveň prispeje k ich pracovným 

príležitostiam. 

 

 

 

 

http://www.dakujeme.sk/
http://www.dakujeme.sk/
http://www.nadaciaorange.sk/
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CIEĽOVÁ SKUPINA 

 

 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 

 

 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) 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Nadácia Orange program otvára 20. 10. 2015. Uzávierka prijímania žiadostí je 11. 11. 

2015 o 24:00 hod., do tohto termínu musia byť žiadosti predložené v elektronickej 

podobe. Vybrané žiadosti podporené v plnej výške i žiadosti posunuté na portál 

dakujeme.sk budú zverejnené na webovej stránke Nadácie Orange najneskôr 20. 11. 

2015.   

 

Na www.dakujeme.sk budú ďalšie žiadosti zverejnené od 25. 11. 2015 a Nadácia Orange 

ich bude znásobovať do 15. 12. 2015. Zároveň si Nadácia Orange vyhradzuje právo 

predĺžiť termín na znásobovanie darov až do vyčerpania daru od Orange Slovensko.  

Darovaná suma, určená na podporu príbehov na www.dakujeme.sk sa tak bude rovnať 

http://www.dakujeme.sk/
http://www.dakujeme.sk/
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výške daru Orange Slovensko. Správu o vašej pomoci a použití finančných prostriedkov 

prosíme zaslať do 31. 1. 2016. 

 

RADI VÁM POMÔŽEME  

 

Bližšie informácie a pomoc s napísaním žiadosti vám radi poskytnú: Martina Jeck na tel. č. 

0907 720 851, alebo Barbara Horváthová na tel. č. 0908 928 600, alebo na 

martina@dakujeme.sk resp. si dohodnite osobnú konzultáciu na Partizánskej 2 

v Bratislave. Konzultácie nie sú povinné. Odporúčame však poradiť sa pokiaľ máte 

akékoľvek nejasnosti, či otázky.  

 

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 2015. 

 


