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Grantový program:
Podpora krízových centier
Všeobecné informácie 2020
Cieľová skupina:

• Krízové centrá poskytujúce starostlivosť s ubytovaním pre matky s deťmi v krízovej situácii

Cieľ grantového
programu:

• Uľahčiť každodenný chod zariadení finančným príspevkom na prevádzku a iné potreby
zariadenia
• Podpora služieb poskytovaných klientom zariadenia (sociálno-psychologické poradenstvo)
• Podpora organizácie aktivít pre klientov zariadenia (vzdelávacích a voľnočasových)
• Pomoc ženám a deťom v núdzi umiestneným v zariadeniach

Rozpočet:

10 projektov (maximálna suma pridelenej podpory je 3 500 € na projekt)

Časový harmonogram 2020
Prijímanie žiadostí :

01.06.2020 – 31.07.2020
Online na webovej stránke: https://www.nadacia-volkswagen.sk/
(1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať
na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia)

Rozhodnutie a
poskytnutie podpory:

Do 31.08.2020

Realizácie projektov:
Zaslanie záverečnej
správy:

01.09.2020 – 31.08.2021
Dva mesiace po ukončení projektu; najneskôr však do 31.10.2021
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30. marec 2020

Grantový program:
Podpora krízových centier
Grantové pravidlá 2020
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:

• Krízové centrá na Slovensku poskytujúce nepretržitú celodennú starostlivosť s ubytovaním
pre matky s deťmi v krízovej situácii
• Centrá pre deti a rodiny, neziskové organizácie a združenia, ktorých zriaďovateľom je
akreditovaný subjekt alebo samospráva

Poskytnutá finančná
podpora môže byť
použitá na:

• Náklady súvisiace s každodenným chodom zariadení – na prevádzku a iné potreby zariadenia
a jeho klientov
• Vzdelávacie a iné aktivity pre klientov zariadenia

Príklady projektov:

•
•
•
•

Prevádzkové náklady
Rekonštrukcia
Vzdelávacie aktivity pre ženy alebo deti – školenia, krúžky,…
Voľnočasové aktivity pre ženy alebo deti – tábor, výlet, návšteva divadla, kina,…
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