DARUJTE VIANOCE 2019
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Citlivé vnímanie potrieb ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké a vzájomnú pomoc považuje Nadácia
za dôležitú súčasť budovania dôvery, odbúravania predsudkov a scitlivovania ľudí voči tým
zraniteľnejším. Preto prostredníctvom grantového programu Darujte Vianoce povzbudzuje ľudí
k občianskej angažovanosti a rozvíja princíp individuálnej filantropie.
Už takmer 1 milión eur sa vďaka vnímavým ľuďom ochotným pomôcť a povzbudiť dostal k tým,
ktorí to najviac potrebujú. V priebehu sedemnástich rokov sa v rámci programu Darujte Vianoce
podarilo naplniť viac ako 3 700 príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sú
osamelí, čelia vážnym zdravotným problémom alebo sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi.
Aktuálny 18. ročník opäť prináša nielen radosť z obdarovania, ale aj napĺňania snov tých, ktorí
nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné vianočné sviatky. Pošlite nám aj Vy príbeh, vďaka
ktorému budú môcť ľudia nachádzajúci sa v náročných a neľahkých podmienkach pocítiť
počas sviatočných chvíľ medziľudskú pomoc, záujem a podporu.
PREDKLADANIE PRÍBEHOV
Príbehy ľudí, ktorým by ste radi pomohli, môžete zasielať, ak ste:
• fyzická osoba staršia ako 18 rokov
• mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia
a neinvestičný fond)
• školské zariadenie (materské, základné, stredné školy)
• zariadenie poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, centrá pre deti
a rodiny - detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov, krízové centrá, ...)
V rámci zaslaného príbehu je nevyhnutné uviesť vzťah predkladateľa k organizácii, zariadeniu,
klientom, rodine alebo jednotlivcovi, ktorým je pomoc a podpora určená.
Jedným predkladateľom môže byť predložených max. 5 príbehov, v rámci ktorých autor popíše
svoju osobnú zaangažovanosť do pomoci, a to nielen formou zakúpenia a odovzdania daru, ale
tiež napr. vo forme osobného stretnutia s obdarovaným, prejavom spolupatričnosti, ľudskej
blízkosti, či inej formy trávenia spoločného času.
Predkladateľ nemôže žiadať o pomoc pre seba alebo svoje blízke osoby (definované podľa § 116
Občianskeho zákonníka).
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Komu môže byť Vaša pomoc určená:
•
•
•
•
•

deťom a mladým ľuďom, ktorí strávia Vianoce v sociálnom zariadení, diagnostickom
centre, centre pre deti a rodiny (detskom domove) či inom zariadení bez možnosti stráviť
ich v kruhu svojej rodiny a svojich najbližších;
ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky
stráviť v teple domova;
osamelým ľuďom potýkajúcim sa so zdravotnými problémami či nachádzajúcim sa
v náročnej finančnej a sociálnej situácii;
rodinám v núdzi, osamelým matkám a osamelým otcom s deťmi;
všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Do programu Darujte Vianoce prijímame príbehy výlučne v elektronickej forme prostredníctvom
online systému e-grant. Pre vyplnenie online formulára je potrebné sa zaregistrovať na
http://nadaciaorange.egrant.sk/ bez ohľadu na to, či ste sa už v minulosti do systému registrovali.
POSUDZOVANIE PRÍBEHOV
Zámerom programu je popri podpore tých najzraniteľnejších povzbudenie k tomu, aby boli ľudia
vnímavejší voči svojmu okoliu. Dôraz sa preto kladie najmä na osobnú zaangažovanosť
predkladateľa. Príbeh by mal byť nielen o zakúpení a odovzdaní nevyhnutných potrieb,
pomôcok, vysnívaných darov, ale aj o spoločnom trávení času, osobnom stretnutí,
návšteve ľudí, ktorí sú osamelí či chorí, ľudskej blízkosti a prejave spolupatričnosti.
Pri hodnotení príbehov bude rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená, jej
opodstatnenosť, urgencia, presvedčivosť, dôveryhodnosť, realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup
žiadateľa.
Predložené príbehy bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange,
Centra pre filantropiu n.o. a zástupcov ďalších mimovládnych organizácií, či pracovníkov
v sociálnej oblasti. Členovia komisie si vyhradzujú právo overiť opodstatnenosť ktorejkoľvek
predloženej žiadosti.
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Na podporu príbehov v programe sme vyčlenili celkovo 50 000 eur.
Maximálna výška požadovanej sumy na naplnenie jedného príbehu v programe nie je
stanovená. Žiadatelia by pri jej určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie
požadujú, počet zástupcov cieľovej skupiny, ktorej chcú pomôcť, akútnosť pomoci, finančnú
hodnotu daru a pod.
V programe nebudú podporené:
•
•
•
•

finančne náročné zdravotnícke, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky,
rehabilitačné pobyty,
komplikované stavebné úpravy,
zahraničné športové, vzdelávacie či rehabilitačné aktivity,
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•
•
•
•
•
•

vybavenie zariadení (domovy sociálnych služieb, centrá pre deti a rodiny - detské domovy,
nemocnice, školy...),
Mikulášske podujatia a Mikulášske balíčky,
zámery, ktoré sú mimo časového harmonogramu programu, resp. ktoré nie sú
realizovateľné do konca roka 2019,
finančne alebo časovo náročné zámery, pri ktorých je vysoký predpoklad neuskutočnenia
realizácie,
amortizácia pri použití osobného automobilového vozidla,
alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 21. októbra 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. novembra 2019 o 23:59. Do tohto termínu musia byť žiadosti
odoslané prostredníctvom elektronického formuláru e-grant.
Termín zverejnenia podporených príbehov: 3. decembra 2019
Plán realizovania podporených príbehov: do 31. decembra 2019
RADI VÁM POMÔŽEME
Bližšie informácie a pomoc Vám rady poskytnú koordinátorky Centra pre filantropiu n.o., ktoré
grantový program spoločne s Nadáciou Orange administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach
0908 766 833, 0905 313 313 a na emailovej adrese info@nadaciaorange.sk. Konzultácie nie sú
povinné. Odporúčame však poradiť sa pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti, či otázky.
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