FOND POMOCI NADÁCIE ORANGE
Otvorená grantová výzva
na pomoc zmierňovania dôsledkov mimoriadnej situácie na Slovensku

Nadácia Orange citlivo vníma mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 a
pristupuje zodpovedne k oficiálnym opatreniam a nariadeniam.
Našou snahou je nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy
a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré
so sebou mimoriadna situácia prináša. Chceme na ne reagovať a prispieť k sociálnej
pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.
Rozhodli sme sa preto zriadiť špeciálny Fond pomoci na podporu organizácií a zariadení
prispievajúcich primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku
šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Touto
výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych
kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom
predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania
a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.
Na tento účel vyčleňujeme 100 000 eur. Vývoj situácie však budeme aktívne sledovať
a v prípade urgentnej potreby finančné prostriedky navyšovať.
Ak by ste sa k našej pomoci chceli pridať aj vy, či už prostredníctvom vašich 2% z daní alebo
iným finančným darom, budeme vám veľmi vďační. Fond pomoci je otvorený kumulovaniu
finančnej pomoci od ďalších darcov.
Kto môže žiadať o podporu:
-

mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy
rozpočtové a príspevkové organizácie poskytujúce sociálne služby – napr. krízové
centrá, zariadenia sociálnych služieb, domovy pre seniorov, centrá pre deti a rodiny

Cieľové skupiny:
-

jednotlivci a rodiny v krízovej situácii, ľudia bez domova, ľudia so sociálnym
a zdravotným znevýhodnením, seniori a iné zraniteľné skupiny obyvateľstva dotknuté
touto mimoriadnou situáciou

Finančné prostriedky môžu byť čerpané na:
I. Podporu organizácií poskytujúcich služby klientom
- personálne náklady
- materiál a služby súvisiace s adaptáciou na mimoriadnu situáciu
- ďalšie nevyhnutné náklady spojené s poskytovaním služieb rizikovým skupinám obyvateľov
v mimoriadnej situácii
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II. Podporu duševného zdravia
- podpora starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov dotknutých mimoriadnou situáciou
- podpora poradenstva a služby v oblasti duševného zdravia
- podpora osvety preventívnych opatrení voči riziku nákazy
III. Materiálnu a technickú podporu na prevenciu a liečbu
- dezinfekčné, hygienické a ochranné pomôcky a materiál
- zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál
- prostriedky a materiál potrebný na zabezpečenie vytvorenia karanténnych opatrení pre
tých, ktorým takéto možnosti neposkytuje domáce prostredie
- potraviny zabezpečované pre ľudí s vyššou mierou rizika
Predkladanie žiadostí:
Žiadosti budeme prijímať priebežne od termínu vyhlásenia výzvy a priebežne ich budeme aj
vyhodnocovať, aby sme tak zabezpečili plynulosť distribúcie pomoci.
Do prvého hodnotenia postúpia všetky žiadosti prijaté najneskôr do pondelka, 23. marca do
12:00 hod. Následne budú v jednotlivých kolách hodnotenia posudzované žiadosti prijaté do
27. marca, 2. apríla a 8. apríla 2020. V rámci hodnotenia však budeme s ohľadom na neustále
sa meniacu situáciu flexibilne reagovať aj na novovzniknuté potreby a najvypuklejšie problémy.
Obsahové cielenie výzvy teda budeme meniť v nadväznosti na vývoj situácie.
Žiadosti budú posudzované internou hodnotiacou komisiou Nadácie Orange, doplnenou
o odborníkov primárne z oblasti sociálnej pomoci.
Ako žiadať o podporu:
V snahe zabrániť administratívnej záťaži je potrebné vyplniť stručný online formulár v systéme
egrant. K formuláru sa dostanete po prihlásení do nášho elektronického systému na
predkladanie žiadostí: https://nadaciaorange.egrant.sk/
Konzultácie:
Bližšie informácie a konzultácie pri tvorbe projektov radi poskytnú koordinátorky Natália
Blahová a Barbora Paulenová z Centra pre filantropiu, n.o., ktoré s Nadáciu Orange Fond
pomoci administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach 0908 766 833, 0905 313 313 alebo
mailom na info@nadaciaorange.sk.
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