Vedomosti tvoria
budúcnosť

Grantový program:
Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny
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Grantový program:
Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny
Všeobecné informácie 2021
Cieľová skupina:

• Centrá pre deti a rodiny

Cieľ grantového programu:

• Rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít pre deti
• Zlepšiť stav a vybavenie vonkajších a vnútorných priestorov centier pre deti a rodiny určených na
športové aktivity pre deti
• Prispôsobiť alebo zrekonštruovať priestory na športové aktivity
• Doplniť pomôcky – vybavenie športového ihriska, nákup športových pomôcok,

Rozpočet:

7 projektov (maximálna suma pridelenej podpory je 5 000 € na projekt)

Časový harmonogram 2021
Prijímanie žiadostí :

15.04.2021 – 15.05.2021
• Online na webovej stránke: https://www.nadacia-volkswagen.sk/
Formulár žiadosti nie je potrebné zasielať poštou na adresu Nadácie. Nahrajte do formulára čestné
prehlásenie štatutára CDR, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba.
• Súčasťou žiadosti je aj kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej
kreatívnej formy – videa, obrázka, básničky, príbehu,... – opíšu, na čo by grant využili
-> poslať ako samostatný dokument na mailovú adresu: nadacia.volkswagen@gmail.com

Rozhodnutie a poskytnutie
podpory:

Do 15.06.2021

Realizácie projektov:

15.06.2021 – 30.06.2022

Záverečná správa:

Dva mesiace po ukončení projektu; najneskôr do 31.08.2022
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Grantový program:
Aktívny priestor – viac aktivít do centier pre deti a rodiny
Grantové pravidlá 2021
Projekt:

• Má verejnoprospešné zameranie a dlhodobý charakter
• Má projektový charakter: popis aktivít na dosiahnutie cieľov, jasný časový, obsahový a finančný
plán, presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
• Dodržiava nosnú tému a cieľ: podpora verejnoprospešných a vzdelávacích aktivít
• Pravdivo uvádza všetky participujúce podnikateľské subjekty
• Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
• Realizuje sa na Slovensku
• Podporuje participáciu komunity
• Po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov, ktoré dostane
Nadácia k dispozícii

O grant sa môžu uchádzať:

• Centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane bývalých krízových stredísk ubytúvajúcich matky s
deťmi, poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť s ubytovaním
• Grant nemôžu získať zariadenia, ktoré boli v rámci tohto grantového programu podporené v roku
2O2O.

Rozhodujúce kritériá
podpory:

• Kreatívne spracovanie žiadosti
• Počet ubytovaných detí v zariadení (a matiek) alebo v náhradnej rodine

Poskytnutá finančná
podpora môže byť použitá
na:

• Vybavenie, prispôsobenie alebo zrekonštruovanie vonkajších a vnútorných priestorov centier
určených na športové aktivity pre deti, nakúpenie športových pomôcok
• Zabezpečenie súvisiacich aktivít pre deti

Príklady projektov:

• Zriadenie alebo revitalizácia športového ihriska,
• Nakúpenie športových potrieb, lyží, bicyklov, kolobežiek,….
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