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Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory medzigeneračnej solidarity a 

kvality života seniorov a senioriek v Bratislave z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v roku 2021 

  

  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 2021 do  15. 2. 2021  

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 50 000 eur  

  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby 

mimovládnych organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta v tejto 

oblasti je podporiť a posilniť mimovládne organizácie, ktoré sa buď profilujú v oblasti aktivizácie 

starších obyvateľov a obyvateliek, alebo vytvárajú aktivity a podujatia s potenciálom byť 

medzigeneračné a inkluzívne. Táto grantová výzva sa zameriava na podporu podujatí, ktoré 

budú prístupné pre viaceré vekové skupiny s ohľadom na obsah aktivity a možné zdravotné 

obmedzenia účastníkov a účastníčok. Chce posilniť aktívnych občanov a občianky, ktorí majú nápady 

a elán zastupovať chýbajúce služby, vytrácajúce sa susedstvá a rodinné väzby a robiť tak naše mesto 

živším a inkluzívnejším aj pre staršiu generáciu. Je dôležité podporiť a motivovať takéto organizácie k 

udržateľnej činnosti práve v čase globálnej pandémie. Cieľom je tak v roku 2021 minimalizovať 

negatívny vplyv protiepidemiologických opatrení, ktoré mohli počas roka 2020 popretŕhať sociálne 

väzby obmedzením kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia nielen starších Bratislavčaniek a 

Bratislavčanov.   

 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v nasledovných podprogramoch a nosných oblastiach:  

 

I.Podprogram AKTIVITY  

Oblasť 1. Medzigeneračné aktivity a „aktívne starnutie“1  

Táto oblasť má za cieľ podporiť vznik nových, alebo posilnenie existujúcich podujatí a aktivít pre 

seniorov a seniorky v Bratislave a/alebo medzigeneračné aktivity, pokiaľ bude epidemiologická situácia 

takéto aktivity umožňovať. Tieto podujatia, či aktivity by mali cieľovú skupinu starších obyvateľov 

mesta zahŕňať ako aktívnych participantov, či spolutvorcov podujatia, resp. aktivity. Spájanie generácií 

a podpora udržovania, prehlbovania, či vytvárania nových medzigeneračných vzťahov je jedným z 

najdôležitejších aspektov tejto oblasti.  

Podporíme športové, kultúrne, umelecké, či iné spoločenské aktivity, ktoré budú mať potenciál rôzne 

generácie spájať pri zmysluplných činnostiach. Táto oblasť nie je určená pre projekty, kde sú účastníci 

len pasívnymi prijímateľmi.  (napr. koncerty vážnej hudby pre seniorov a pod.). Je však určená aj pre 

akékoľvek združenia a organizácie, ktorých primárnou cieľovou skupinou nemusia byť starší občania.  

  

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude dôležité myslieť aj na prípadné alternatívy aktivít 

a zahrnúť ich do prípravy projektu – buď “online” alternatívy, alebo také prevedenie aktivít, ktoré bude 

dbať na všetky protiepidemiologické opatrenia (zníženie počtu návštevníkov, ochranné prostriedky, 

exteriér, odstupy a pod.)   

  

Oblasť 2.  Vzdelávanie a posilňovanie schopností a kompetencií starších ľudí  

Podporíme vzdelávacie, alebo preventívne aktivity vo forme kurzov, prednášok, workshopov, 

zážitkových stretnutí a pod.  napríklad v oblastiach mediálnej, finančnej, digitálnej, či 

zdravotnej/sociálnej gramotnosti, jazykov, cestovania, občianskej angažovanosti, ľudských práv, 

umenia, a ďalších.  

  

V prípade medzigeneračných (oblasť 1) a vzdelávacích (oblasť 2) aktivít bude pri posudzovaní žiadostí 

prihliadané na mieru zabezpečenia inkluzívnosti aktivít pre širokú skupinu ľudí s 

možnými zdravotnými znevýhodneniami. Aj preto upozorňujeme, že za oprávnené 

výdavky sa považujú napríklad aj  konkrétne výdavky na poplatok za tlmočenie do posunkovej reči, 

nákup menších pomôcok napr. lúp pre slabozrakých ľudí, alebo menšej prenosnej nájazdovej rampy a 
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pod. Prístupnosť v súčasnej situácii chápeme aj v ďalšom význame: predkladatelia projektov by mali 

byť pripravení na horší scenár epidemiologickej situácie a premýšľať nad tým ako by sa (napr. pomocou 

digitálnych technológií) mohli do aktivít zapojiť aj ľudia viac izolovaní v svojich 

domácnostiach - zdostupnením nástrojov na online zapájanie sa do aktivít.  

  

II. Podprogram ROZVOJ   

  

Oblasť 3. Podpora personálnych kapacít pro-seniorských organizácií a ich sebareprezentácie  

Podpora bude zameraná najmä  na profesionalizáciu súčasných členov združení a organizácií v rôznych 

oblastiach (prostredníctvom školení, či pracovných seminárov), napríklad o projektovom manažmente, 

spravovaní sociálnych sietí, vytvorenie, či vylepšenie webovej stránky, či odborné školenia súvisiace 

s obsahovým zameraním združenia a ďalšia podpora personálnych výdavkov.  Združenia a organizácie 

žiadajúce o grantovú podporu v tejto oblasti musia preukázať systematickú činnosť v oblasti práce so 

seniormi a seniorkami. Inak povedané musia to byť tzv. proseniorské organizácie, ktoré chápeme ako 

tie, ktorých primárnou cieľovou skupinou sú straší obyvatelia a primárnym cieľom ich vťahovanie do 

spoločnosti skrz zmysluplné participatívne podujatia, aktivity a pod.  

  

Typy projektových žiadostí:  

Malými projektami sú myslené tie, ktoré sa zameriavajú len na jednu oblasť výzvy.  

Veľkými projektami sú myslené tie, ktoré kombinujú viaceré oblasti výzvy.  

  

Pri malých projektoch si oprávnení žiadatelia môžu v rámci jedného projektu (žiadosti) žiadať 

maximálne 5000 eur.  Odporúčaná minimálna suma je 1000 eur a odporúčaná maximálna suma 

je do 3320 eur.  

 

Pri veľkých, resp. kombinovaných projektoch si oprávnení žiadatelia môžu v rámci svojej 

žiadosti žiadať o maximálne 13.000 eur. Odporúčaná minimálna suma je 3320 eur.   

  

Pri nedočerpaní finančných prostriedkov v prvom kole tejto výzvy nebude vyhlásené druhé kolo.  

  

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)  preukázateľné výsledky v danej oblasti:  

• v oblasti 1 a 2, teda systematickej práci s cieľovou skupinou, nie sú preukázateľné výsledky v danej 

oblasti nutné.   

• v oblasti 3 je potrebné preukázať systematickú prácu s cieľovou skupinou seniorov a senioriek ako 

s primárnou cieľovou skupinou organizácie.   

• pri kombinovaných projektoch je nutné preukázať systematickú prácu s cieľovou skupinou 

seniorov a senioriek ako s primárnou cieľovou skupinou organizácie.  

b)  primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových skupín:  

• ľudia v seniorskom a predseniorskom veku  

• ľudia v seniorskom a predseniorskom veku v spojení s ich komunitami  

• ľudia v seniorskom veku a ich rodiny   

• pro-seniorské organizácie   

  

Špecifické formálne požiadavky na žiadateľov:  

Typy organizácií, ktoré sa môžu uchádzať o podporu: 

• občianske združenia  

• neziskové organizácie  

• nadácie  

• neinvestičné fondy.  

  

Oprávnené výdavky:   

  

Upravuje štatút programu Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.   
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 Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 15. 2. 2021 na adresu:  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   

Sekcia sociálnych vecí   

Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava   

  

Kontaktné osoby:  

Mgr. Petra Tamášová, 02/59 356 407, petra.tamasova@bratislava.sk (obsahové a formálne náležitosti)  

Mgr. Nikola Neštinová, 02 / 59 356 682, nikola.nestinova@bratislava.sk (formálne náležitosti)  

 

Individuálne konzultácie: budú poskytované telefonicky alebo mailom po predchádzajúcej dohode.  

 

V rámci výzvy je možné predložiť len jeden projekt.  

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu projektu vo viacerých výzvach, pričom plánované 

aktivity a položky sa nesmú prekrývať.  

 

Pri nedočerpaní grantov v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo.  

 

Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií upravuje Štatút grantového programu 

Bratislava pre všetkých.  

  

  

  

  

mailto:petra.tamasova@bratislava.sk
mailto:nikola.nestinova@bratislava.sk
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Príloha č. 2:Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti ukončovania a prevencie 

bezdomovectva z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2020 (ďalej 

len „Výzva“) 

  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 2021 do  15. 2. 2021  

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 140.000 eur  

  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby mimovládnych 

organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta je zvýšiť dostupnosť sociálnej podpory 

všetkých jedincov, rodín a domácností smerujúcej k udržaniu bývania, teda prevencii straty bývania 

ukončeniu bezdomovectva či bytovej núdze. Grantová výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese. Viaceré výzvy v rámci programu 

Bratislava pre všetkých takisto do veľkej miery prispievajú k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a 

ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny.  

  

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:  

• ukončovanie bezdomovectva jednotlivcov a rodín v bytovej núdzi  

• prevencia bezdomovectva jednotlivcov a rodín v súkromnom a mestskom bytovom fonde.  

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt nie je stanovená.  

  

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)  preukázateľné výsledky a skúsenosti  v oblasti prevencie či ukončovania bezdomovectva, prípadne 

organizácie, ktoré realizujú dlhodobé aktivity v oblasti krízových služieb, terénnej sociálnej práce, 

či inak preukázateľne  prospešné aktivity pro dané cieľové skupiny;   

b) dostatočné odborné kapacity organizácie resp. v projekte dostatočne popísané spôsoby 

zabezpečenia rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania v danej 

problematike;   

c)  primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových skupín: 

ľudia bez domova, domácnosti ohrozené stratou bývania, domácnosti v bytovej núdzi (jednotlivci 

a rodiny), ľudia bez prístrešia, ľudia žijúci v neistom bývaní.   

  

Špecifické formálne požiadavky na žiadateľov:  

nevyžadujeme akreditáciu na poskytovanie sociálnej služby 

  

Aké typy organizácií sa môžu uchádzať o podporu:   

• mimovládne organizácie,   

• občianske združenia  

• organizácie špecifikované v štatúte programu Bratislava pre všetkých  

  

Oprávnené náklady:  

Výlučne náklady na aktivity, ktoré priamo smerujú k ukončeniu, či 

prevencii bezdomovectva domácností, pričom ukončením bezdomovectva sa rozumie získanie 

nájomnej zmluvy pre klienta či klientku a prevenciou sa rozumejú aktivity smerujúce k odvracaniu straty 

bývania v situácii, kedy je domácnosť stratou bývania ohrozená. Oprávnenosť nákladov zároveň určuje 

štatút programu Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.   

Primárne  sa bude hodnotiť, akým spôsobom aktivity daného projektu smerujú k týmto 

cieľom.  V menšej miere je možné žiadať prostriedky na podporné aktivity spojené s aktivitami 

smerujúcimi k týmto cieľom a nutný nárast administratívy a podobne.  Nebudú podporené projekty 

smerujúce k manažmentu bezdomovectva, rozvoju služieb či ďalších aktivít, ktoré môžu síce byť istým 

spôsobom prospešné pre ľudí bez domova, avšak nie je zjavné, akým spôsobom prispejú k získaniu 

stabilného bývania. . Zároveň budú výrazne finančne krátené projekty, kedy iba časť aktivít smeruje k 
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ukončovaniu či prevenciu bezdomovectva. Významne sa bude prihliadať k pomeru vynaložených 

prostriedkov a počte domácností podporených smerom k ukončeniu či prevencii bezdomovectva.    

  

Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 15. 2. 2020  na adresu:  

  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   

Sekcia sociálnych vecí   

Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava   

  

Kontaktná osoba:   

Jana Hojsíková, jana.hijsikova@bratislava.sk (formálna, administratívna podpora)   

Martin Freund, martin.freund@bratislava.sk (obsahové konzultácie)  

  

  

V rámci výzvy je možné predložiť len jeden projekt.  

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu projektu vo viacerých výzvach, pričom plánované 

aktivity a položky sa nesmú prekrývať.  
 

Pri nedočerpaní grantov v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo.  
 

Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií sú upravené v Štatúte grantového 

programu Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy a je zverejnený na 

webovom sídle hlavného mesta spolu s prílohami TU).  

Príslušné dokumenty (prihláška) sú prístupné TU.  

  

mailto:jana.hijsikova@bratislava.sk
mailto:martin.freund@bratislava.sk
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Granty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%A9ho%20programu%20v%20oblasti%20prevencie%20a%20bezpe%C4%8Dnosti%20v%20ohrozen%C3%BDch%20lokalit%C3%A1ch%20a%20zni%C5%BEovania%20riz%C3%ADk%20v%20oblasti%20drog
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Granty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%A9ho%20programu%20v%20oblasti%20prevencie%20a%20bezpe%C4%8Dnosti%20v%20ohrozen%C3%BDch%20lokalit%C3%A1ch%20a%20zni%C5%BEovania%20riz%C3%ADk%20v%20oblasti%20drog
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Príloha č. 3:  Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti deti, mladí ľudia a rodiny v 

ohrození  z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 (ďalej len 

„Výzva“)  

  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021   

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 50.000 eur  

  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) reagovať na 

aktuálne potreby detí, mladých ľudí a rodín v ohrození a organizácii, ktoré sa venujú týmto cieľovým 

skupinám. Zámerom grantovej výzvy je podporiť rozvoj a realizáciu preventívnych aktivít, poradenstvo, 

vzdelávanie, voľnočasové aktivity a vnútorné kapacity organizácií v oblasti.  

Hlavné mesto má záujem podporiť organizácie, ktoré vytvárajú dostupné, bezpečné a podporné prostredie 

pre deti, mladých ľudí a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a podporujúce sociálnu súdržnosť. V rámci 

výzvy podporí hlavné mesto  organizácie, ktoré realizujú projekty a aktivity pre cieľové skupiny grantovej 

výzvy špecifikované v časti “Predmet výzvy”. Grantová výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú situáciu 

v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese. Viaceré výzvy na projekty takisto do veľkej miery 

prispievajú k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na 

zraniteľné skupiny Bratislavy.  
 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v dvoch nosných oblastiach: 

  

Oblasť I.: podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré 

pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín, najmä:  

• zlepšovanie prístupu k aktivitám, informáciám a službám,   

• prevenciu (okrem látkových závislostí a aktivít, na ktoré môžete žiadať vo výzve “Prevencia, 

bezpečnosť ohrozených lokalít a znižovanie rizík v oblasti drog”)   

Prevenčné témy môžete zamerať napr. na: zdravé rovesnícke skupiny, šikanu, partnerské vzťahy, rodičovstvo, 

bezpečný sex, záškoláctvo, prevenciu násilia, prevenciu kriminality, zvyšovanie právneho povedomia, 

diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, podporu inakosti, sociálnej súdržnosti, bezpečného internetu, 

hygieny a zdravia.  

• poradenstvo a podpora zameraná najmä na znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, 

konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a  rizikového správania napr. prostredníctvom 

krízovej intervencie, podpory vnútorných zdrojov cieľových skupín, zvyšovaním sociálnych 

kompetencii, začleňovaním, predchádzaním krízových situácii, sprostredkovaním kontaktu a 

sprevádzaním do inštitúcii,   

• rozvíjanie sociálnych zručností,  

• vzdelávanie, najmä sprevádzanie cieľovej skupiny grantovej výzvy pri učení (domáce vyučovanie, 

príprava detí do školy, doučovanie, ale aj aktivity, ktoré motivujú sa vzdelávať a vytvárajú kvalitnejší a 

zdravší vzťah ku škole či k vzdelávaniu; vzdelávanie sa môže zameriavať aj na prepájanie komunít),  

• vytváranie priestoru pre zmysluplné trávenie voľného času, ktoré má nízkoprahový charakter.  

 

Oblasť II.: systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými 

skupinami a pomôže stabilizácii, resp. profesionalizácii organizácie, prípadne pomôže zvýšiť kvalitu 

poskytovaných služieb.  

Organizácie môžu v rámci  svojej žiadosti kombinovať obidve nosné oblasti výzvy. 

  

Organizácie si môžu žiadať:  

• malé granty do výšky 3.320,- eur pričom odporúčaná minimálna výška jedného grantu je 1.000,- 

eur.  

• veľké granty: do maximálnej výšky podpory: 12.000,- eur.  

  

Cieľová skupina pre prvú oblasť výzvy:  

Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, ktoré:  

a) potrebujú zmysluplne tráviť voľný čas nízkoprahovým charakterom,  
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b) sú ohrozené sociálno-patologickými javmi a je potrebné na nich prevenčne pôsobiť,  

c) sa nachádzajú v krízovej situácii,  

d) sú z mnohodetnej rodiny v núdzi,  

e) sú ohrozené na základe svojho znevýhodnenia (zdravotného, sociálneho, etnického, vylúčeného 

prostredia  a pod.),  

f) sú súčasťou komunity (primárne ohrozené, sekundárne žijúce v okolí),  

g) sú ohrozené v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie na 

Slovensku.  

  

Cieľová skupina pre druhú oblasť výzvy  

Dospelí (najmä pracovníci/-čky pracujúci/-e s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v ohrození, pracovníci/-

ky organizácie, podporný personál).  

  

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)   minimálne dva roky skúseností s prácou s cieľovými skupinami a v danej oblasti,  

b) dostatočné odborné kapacity organizácie alebo v projekte dostatočne popísané spôsoby zabezpečenia 

rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania v danej problematike   

c)  primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových skupín  

  

Oprávnené výdavky:  

Upravuje štatút programu Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.  

  

Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 15. 2. 2021 na adresu:  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   

Sekcia sociálnych vecí   

Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava   

  

Kontaktná  osoba:   

Barbora Brichtová (odborné konzultácie), +421 903 985 980/ barbora.brichtova@bratislava.sk  

Adam Domanický (formálne konzultácie): adam.domanicky@bratislava.sk  

  

Informačný seminár ku grantovej výzve: 22. 1. 2020 (obsah + podávanie žiadostí prostredníctvom 

elektronického systému). Na seminár sa môžete registrovať TU (do 20.01. 2021).  
 

Individuálne konzultácie: budú poskytované telefonicky alebo mailom po predchádzajúcej dohode.  
 

V rámci výzvy je možné predložiť len jeden projekt.  

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu projektu vo viacerých výzvach, pričom plánované 

aktivity a položky sa nesmú prekrývať.  
 

Pri nedočerpaní grantov v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo.  
 

Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií sú upravené v Štatúte grantového programu 

Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy a je zverejnený na webovom sídle 

hlavného mesta spolu s prílohami TU).  

Príslušné dokumenty (prihláška) sú prístupné TU.  

  

 

  

mailto:980/barbora.brichtova@bratislava.sk
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Granty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%A9ho%20programu%20v%20oblasti%20prevencie%20a%20bezpe%C4%8Dnosti%20v%20ohrozen%C3%BDch%20lokalit%C3%A1ch%20a%20zni%C5%BEovania%20riz%C3%ADk%20v%20oblasti%20drog
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Granty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%A9ho%20programu%20v%20oblasti%20prevencie%20a%20bezpe%C4%8Dnosti%20v%20ohrozen%C3%BDch%20lokalit%C3%A1ch%20a%20zni%C5%BEovania%20riz%C3%ADk%20v%20oblasti%20drog
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Príloha č. 4: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v 

ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2020 (ďalej len „Výzva“)  
  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 20201 do  15. 2. 2021  

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 140.000 eur  
  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia Hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potrebu riešení v oblasti drog, 

závislostí a exponovaných lokalít mesta so zameraním na potreby ohrozených skupín obyvateľstva. Cieľom 

mesta je zvýšenie dostupnosti a prístupu zraniteľných komunít k účinnej prevencii. Ako želaný vplyv ďalej 

vnímame zlepšenie verejného poriadku a komunitného života v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík 

v súvislosti s drogami v záujme ochrany zdravia jednotlivcov, komunít a verejnosti.    

 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:  

1. zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení  

  

2. akcelerácia a podpora rozvoja interných kapacít organizácií na realizáciu odborných a na dôkazoch 

založených aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v 

súvislosti s nelegálnymi drogami a alkoholom.   
 

Cieľom je podpora:  

i. terénnej sociálnej práce a iných aktivít priamo smerovaných na prácu s cieľovými 

skupinami a komunitami, zlepšenie ich prístupu k sociálnym a sociálno-zdravotným opatreniam, najmä 

v oblasti selektívnej a indikovanej prevencie, a harm reduction v rôznych typoch prostredia, vrátane 

nočného života a/alebo,  

ii. aktivity  zamerané na budovanie odborných kapacít organizácií: podpora vzdelávania a inštitucionálne 

posilnenie za účelom zvyšovania kvality výkonu opatrení predovšetkým v oblasti  účinnej  prevencie, 

liečby, harm reduction alebo presadzovania práva a právom chránených záujmov a/alebo,  

iii. aktivity na zlepšovanie kvality života v ohrozených komunitách, ktoré vo svojich programoch zapájajú 

cieľové skupiny a podporujú komunitný rozvoj. 

 

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť (projekt) nie je stanovená.  
 

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)  preukázateľné výsledky prevencie alebo bezpečnosti v ohrozených lokalitách, a/alebo znižovania rizík 

v súvislosti s drogami,   

b)  dostatočné odborné kapacity organizácie (preukázanie životopismi aspoň 3 členov/členiek projektového 

tímu a výročnými správami organizácie za ostatné 3 roky) alebo v projekte dostatočne popísané spôsoby 

zabezpečenia rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania v danej 

problematike (priloženie plánu nadobudnutia odborného know-how projektového tímu a zabezpečenia 

odbornej garancie počas trvania projektu)    

c)  primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových skupín:  

• mladí ľudia do 30 rokov  

• ľudia, ktorí užívajú drogy  

• ľudia, ktorí navštevujú prostredie nočného života  

• komunity, ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami v súvislosti s drogami 

(vrátane alkoholu)  

  

Špecifické formálne požiadavky na  žiadateľov:  

nepožadujeme akreditáciu ani registráciu  
 

 Aké typy organizácií sa môžu uchádzať o podporu?   
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Dotáciu možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi  o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba 

(nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia) pôsobiaca na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto ani mestská časť)  

   

Oprávnené výdavky:   

Upravuje štatút programu Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.   

  

.Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 15. 2. 2020  na adresu:  
  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava    

Sekcia sociálnych vecí    

Primaciálne námestie č. 1    

814 99 Bratislava    
  

Kontaktné osoby:  

Nikoletta Balázsová, +421 903 019 159, nikoletta.balazsova@bratislava.sk (obsahové náležitosti)  

Adam Domanický, +421 902 701 406, adam.domanicky@bratislava.sk (formálne náležitosti)  
  

Informačný seminár ku grantovej výzve: 22. 1. 2020 (obsah + podávanie žiadostí prostredníctvom 

elektronického systému). Na seminár sa môžete registrovať TU (do 20.01. 2021).  
 

Individuálne konzultácie: budú poskytované telefonicky alebo mailom po predchádzajúcej dohode.  
 

V rámci výzvy je možné predložiť len jeden projekt.  

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu projektu vo viacerých výzvach, pričom plánované 

aktivity a položky sa nesmú prekrývať.  
 

Pri nedočerpaní grantov v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo.  
 

Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií sú upravené v Štatúte grantového programu 

Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy a je zverejnený na webovom sídle 

hlavného mesta spolu s prílohami TU).  

Príslušné dokumenty (prihláška) sú prístupné TU.  

  

 

mailto:nikoletta.balazsova@bratislava.sk
mailto:adam.domanicky@bratislava.sk

