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Zdravá duša školy 
 

grantový program Nadácie Orange 

 

V kontexte celospoločenskej krízy sa Nadácia Orange strategicky a dlhodobo zamerala na 

zmierňovanie negatívnych dopadov vplývajúcich na psychickú pohodu a podporovanie 

konštruktívnych riešení v prevencii a podpore v oblasti duševného zdravia.  

Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl. 

Reprezentatívny prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o dopadoch 

dištančnej výučby a dotazníkový online prieskum Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej 

edukácie Konvalinka upozorňujú na zvýšenie stresu a pocitov úzkosti u pedagógov, 

vyčerpanie u väčšiny z nich, fakt, že učenie ich po skúsenosti s výučbou počas pandémie 

nebaví a cítia sa vyhorení. Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria 

o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní 

vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy. 

V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak 

príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. Otvárame preto pilotný ročník grantového 

programu Zdravá duša školy s cieľom destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti 

duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny 

pedagógov a odborných zamestnancov.  

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a 

mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové 

programy venujúce sa týmto témam:  

 vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, 

s vedením školy,  

 prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických 

diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, 

asistentiek/tov učiteľa,  

 vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, 

výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností, 

 špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl.  

 

Program podporí  

 

 komplexné odborné riešenia, programy a prepájanie uvedených tém, ktoré je možné 

uplatniť v prostredí materských, základných a stredných škôl, 

https://komenskehoinstitut.sk/prieskum-2021/
https://komenskehoinstitut.sk/prieskum-2021/
https://institutkonvalinka.sk/teacher-wellbeing-index-slovakia/
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 systematické preventívne, podporné a rozvojové programy využívajúce rôznorodé 

efektívne a interaktívne formy – tréningy, školenia, workshopy, mentoring, koučing, 

supervízia, skupinová terapia, 

 program dlhodobých aktivít na zvýšenie povedomia pedagogických tímov o duševnom 

zdraví a wellbeingu a udržateľné zlepšenie podmienok pre podporu ich duševného 

prežívania, a to prostredníctvom aktívneho zapojenia zamestnancov, prípadne aj s 

možnosťou úpravy a zútulnenia priestorov školy pre realizáciu aktivít, 

 techniky, metodiky a programy v rôznej fáze prípravy a realizácie – prieskum potrieb, 

príprava a tvorba metodík, ich overenie, aplikácia overených postupov do praxe, 

vyhodnotenie efektivity a dopadov realizovaných aktivít, šírenie a multiplikácia na ďalšie 

školy, proces získania akreditácie, 

 aplikovanie overených metodík a programov fungujúcich v zahraničí a ich prispôsobenie 

na potreby a podmienky škôl na Slovensku. 

Kto sa môže uchádzať o podporu 

 materské, základné a stredné školy (špeciálne, štátne, súkromné a cirkevné), 

 mimovládne neziskové organizácie venujúce sa duševnému zdraviu a spolupracujúce 

s jednou alebo viacerými školami na Slovensku (občianske združenia, nadácie, neziskové 

organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž). 

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre Centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

Cieľová skupina 

Projekty budú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, 

základných a stredných škôl – riaditeliek/ľov, tímy učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, podporné 

tímy školských psychológov, špeciálnych, liečebných, sociálnych pedagógov, asistentiek/tov 

učiteľa. 

Finančné podmienky 

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy Nadácia Orange vyčlenila 

celkovú sumu 40 000 eur. 

 Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 2 000 

eur.  

 Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, 

pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových 

aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe, je možné žiadať čiastku maximálne 4 000 

eur.  
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Jeden subjekt môže predložiť jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nie je možné 

kumulovať predložením rovnakého projektu dvoma rôznymi subjektmi. 

 

Financie môžu byť použité na: 

 personálne zabezpečenie projektových aktivít – mzdové náklady expertov, konzultantov, 

lektorov, koordinátorov, zabezpečenie ubytovania a stravy, cestovné náklady, 

 náklady spojené s účasťou expertov, tímov pedagógov, odborných pedagogických 

zamestnancov na vzdelávacích programoch, 

 tvorbu a vydávanie nových učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok vo 

vyššie popísaných témach grantového programu – finálny výstup nesmie byť využívaný 

na komerčné účely, bude voľne prístupný, v projekte musí byť popísaný plán jeho 

distribúcie, 

 preklady cudzojazyčných materiálov, 

 organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia, 

 materiálne a technické vybavenie nevyhnutné na realizáciu projektových aktivít, úpravy 

priestorov maximálne do výšky 40 % zo žiadanej sumy od Nadácie Orange, v projekte je 

jasne zdôvodnená jeho potreba, naviazanie na aktivity, dostupnosť pre cieľovú skupinu,  

 do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa, 

odborného zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 

eur (brutto). Grantové prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné odmeny a 

mzdy za manažovanie a administráciu projektu. 

 občerstvenie pre účastníkov maximálne do 5 % zo žiadanej sumy. 

Financie nemôžu byť použité na:  

 telekomunikačné služby (náklady na telefón a internetové pripojenie), 

 jednorazové krátkodobé projekty a jednorazové krátkodobé aktivity, 

 projekty s prínosom len pre jednotlivca, individuálne zamerané projekty, 

 nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu následné podporné aktivity, 

 projekty realizované v zahraničí. 

Predkladanie projektov 

Projekty je možné predložiť do utorka 16. novembra 2021 do 23:59 hod. výhradne v 

elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na 

registráciu, prihlásenie a inštrukcie k vyplneniu žiadosti.  

Osoby, ktoré sa registrovali v rokoch 2018 – 2021 do elektronického systému egrant v rámci 

grantových programov Nadácie Orange môžu použiť pôvodné prihlasovacie údaje. Nová 

registrácia do online systému je povinná pre tie osoby, ktoré sa o finančnú podporu cez 

systém egrant v Nadácii Orange uchádzali pred rokom 2018 alebo sa uchádzajú prvýkrát. 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
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V rámci elektronickej žiadosti bude potrebné predložiť tieto Prílohy: 

 stanovy organizácie, 

 doklad o pridelení IČO, 

 doklad o vedení bankového účtu (hlavička výpisu z účtu, zmluva o založení účtu), 

 doklad o menovaní štatutára, 

 súhlasné stanovisko riaditeľa školy/škôl s realizáciou projektu.  

Hodnotenie projektov a hodnotiace kritériá 

Predložené projekty bude posudzovať externá odborná hodnotiaca komisia zložená 

z expertov venujúcich sa téme duševného zdravia, pôsobiacich v oblasti školstva 

a mimovládneho sektora, doplnená o zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o. 

Projekty bude posudzovať podľa nasledovných hodnotiacich kritérií: 

 súlad projektu a jeho aktivít s tematickým zameraním programu, 

 jasnosť, zrozumiteľnosť a presvedčivosť projektu, 

 popis cieľov – kvantitatívnych výstupov, kvalitatívnych prínosov a pozitívnych dopadov 

realizovaných aktivít na cieľovú skupinu a ich prácu so žiakmi a študentami, 

 jasne predstavené aktivity projektu a ich časový harmonogram, 

 dlhodobý charakter aktivít projektu s potenciálom nadviazania na ne v budúcom 

školskom roku/rokoch v rámci školy/škôl, 

 garancia odbornosti a spolupráca tímu – adekvátne personálne zabezpečenie projektu, 

dôraz na tímovú spoluprácu pedagógov, odborných zamestnancov škôl, psychológov, 

psychiatrov, a iných odborníkov, 

 efektívne nastavený rozpočet prepojený s plánovanými aktivitami. 

Časový harmonogram 

 13. október 2021 – otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov 

 16. november 2021 do 23:59 – uzávierka prijímania projektov  

 17. november – 6. december 2021 – hodnotenie projektov odbornou hodnotiacou komisiou 

a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange 

 7. december 2021 – zverejnenie výsledkov hodnotenia na www.nadaciaorange.sk  

 december 2021 – 31. august 2022 – realizácia podporených projektov 

 15. september 2022 – predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie projektu 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku so školou alebo s mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za 

http://www.nadaciaorange.sk/
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projekt v stanovenom termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú 

obsahovú a finančnú správu o realizácii projektu a fotografie z realizovaných aktivít. 

 

Konzultácie projektov 

Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí poskytnú koordinátorky 

Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre 

filantropiu, ktoré s Nadáciou Orange program administruje. Emailový kontakt: 

info@nadaciaorange.sk. 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
mailto:info@nadaciaorange.sk

