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Priebežné výsledky žiadostí o dotáciu v štyroch oblastiach grantového 
programu Bratislava pre všetkých v roku 2022 

Stav žiadostí po 1. kole hodnotiaceho procesu 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory 
medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov 
a senioriek v Bratislave  

 Názov žiadateľa Stav žiadosti po 1. kole hodnotenia 
1 Mosty pomoci o.z. odporúčaná na podporu 
2 Centrum rodiny, n.o. odporúčaná na podporu 
3 MEDZIGENERÁCIA o.z. odporúčaná na podporu 

4 
Soroptimist International Club 
Bratislava o.z. odporúčaná na podporu 

5 Divadlo SELAVI Ružinov, o.z. odporúčaná na podporu 

6 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska o.z. odporúčaná na podporu 

7 POZITÍVUM V NÁS o.z. odporúčaná na podporu 
8 Občasné zoskupenie o.z. odporúčaná na podporu 
9 Moje šťastné dieťa, o. z. odporúčaná na podporu 

10 R.O.K, o.z. neodporúčaná na podporu 
11 ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z. vyradená pri formálnej kontrole 

12 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava IV – 
Dúbravka o.z. odporúčaná na podporu 

13 
Jednota dôchodcov Slovenska 
Základná organizácia Rača o.z. odporúčaná na podporu 

14 Seniori v pohybe o.z. odporúčaná na podporu 

15 
Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku o.z. odporúčaná na podporu 

16 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 
Karlova Ves o.z. odporúčaná na podporu 

17 U3V KLUB EKONÓM o.z. odporúčaná na podporu 
18 Aktívna jeseň života o.z. odporúčaná na podporu 

19 
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Centrum ďalšieho vzdelávania odporúčaná na podporu 

20 Centrum MEMORY n.o. odporúčaná na podporu 
21 STÁLE DOBRÍ n.o. odporúčaná na podporu 
22 Občianske združenie SAMARIA neodporúčaná na podporu 
23 L O J Z O o.z. neodporúčaná na podporu 

24 Klub LUNA Senior Friendly, o.z. odporúčaná na podporu 
25 MELODY o.z. odporúčaná na podporu 



2 
 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti deti, mladí 
ľudia a rodiny v ohrození 

 Názov žiadateľa Stav žiadosti po 1. kole hodnotenia 

1 Ulita o.z. odporúčaná na podporu 
2 Občianske združenie ICHTYS odporúčaná na podporu 

3 PRO VIDA odporúčaná na podporu 
4 Mareena odporúčaná na podporu 
5 Poradňa Alexis,n.o. neodporúčaná na podporu 

6 
Spoločnosť na pomoc osobám s 
autizmom (SPOSA) odporúčaná na podporu 

7 
Poradenské centrum pre rodiny - 
FAMILY GARDEN neodporúčaná na podporu 

8 OZ KASPIAN odporúčaná na podporu 
9 UP - Down syndrom neodporúčaná na podporu 

10 Centrum Terapeutických Služieb neodporúčaná na podporu 

11 ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA neodporúčaná na podporu 
12 TENENET o.z. neodporúčaná na podporu 

13 
Asociácia supervízorov a sociálnych 
poradcov neodporúčaná na podporu 

14 Moje šťastné dieťa, o. z. neodporúčaná na podporu 
15 Detský fond Slovenskej republiky odporúčaná na podporu 
16 EDI Slovensko odporúčaná na podporu 
17 Mládež ulice odporúčaná na podporu 
18 Belasý Kolibrík neodporúčaná na podporu 
19 Baobab o.z. neodporúčaná na podporu 
20 Všetko pre zdravie,o.z neodporúčaná na podporu 
21 OZ RASTlinka odporúčaná na podporu 
22 Raná starostlivosť, n.o. odporúčaná na podporu 

23 

DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže - stredisko Bratislava-
Miletičova odporúčaná na podporu 

24 Autistické centrum Andreas odporúčaná na podporu 
25 R.O.K, o.z. neodporúčaná na podporu 

26 
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar vyradená pri formálnej kontrole 

27 RUKA NÁDEJE vyradená pri formálnej kontrole 
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Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie 
pracujúce s ľuďmi bez domova 

 

Oblasť 1: Inštitucionálna podpora a 
rozvoj organizácií pracujúcich s 
ľuďmi bez domova  

Názov žiadateľa Stav žiadosti po 1. kole hodnotenia 

1 
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 
organizácia odporúčaná na podporu 

2 KRESŤANIA V MESTE, o.z. odporúčaná na podporu 
3 Divadlo bez domova odporúčaná na podporu 
4 Domov Sv. Jána z Boha n.o. odporúčaná na podporu 
5 Občianske združenie Odyseus odporúčaná na podporu 
6 Bratislavská arcidiecézna charita vyradená pri formálnej kontrole 

   

 

Oblasť 2: Podpora projektov 
zameraných na sociálnu podporu 
ľudí bez domova  

Názov žiadateľa Stav žiadosti po 1. kole hodnotenia 

1 Občianske združenie STOPA Slovensko odporúčaná na podporu 
2 OZ Vagus odporúčaná na podporu 
3 Návrat, o.z. odporúčaná na podporu 

 
   

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, 
bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v 
súvislosti s drogami 

 Názov žiadateľa Stav žiadosti po 1. kole hodnotenia 

1 Občianske združenie PRIMA odporúčaná na podporu 
2 Depaul Slovensko, n.o. odporúčaná na podporu 
3 KASPIAN odporúčaná na podporu 
4 Občianske združenie Odyseus odporúčaná na podporu 
5 Ulita odporúčaná na podporu 

6 Detský fond Slovenskej republiky odporúčaná na podporu 

7 Občianske združenie Brána do života odporúčaná na podporu 
8 OZ RASTlinka neodporúčaná na podporu 

  
 


