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Výsledky hodnotenia Žiadostí o NFP v prvej výzve na predkladanie žiadostí v programe Aktívne občianstvo 

a inklúzia oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti. 
 
Schválené žiadosti o NFP (opis podporených projektov je na konci tohto dokumentu): 
 

Kód Žiadosti 
o NFP 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška 
o NFP 

Schválená výška  
NFP 

SS-1-017 Návrat, o.z. ART a správna parta. Implementácia 
programu ART – agression replacement 
training. 

€ 81 383,65 € 81 383,65 

SS-1-022 OZ Vagus DOMEC – Denné nízkoprahové 
a integračné centrum pre ľudí bez 
domova 

€ 79 853,01 € 79 853,01 

SS-1-014 M.E.S.A. 10 Podpora integrácia 
inštitucionalizovaných klientov do 
lokálnych komunít na príklade pilotného 
územia Banskobystrického kraja  

€ 65 055,57 € 65 055,57 

SS-1-031 AUTISTI – agentúra 
špecializovaných služieb 
pre autistov a iné 
zdravotné postihnutia 

Ako sa v komunite rodí zmena € 36 695,16 € 36 695,16 

SS-1-033 Drahuška a my,.....o.z. Sme samostatnejší! € 61 434,36 € 46 692,36 

SS-1-044 Náruč – Pomoc deťom 
v kríze  

Podporné programy pre rodiny v kríze 
ako efektívny nástroj ochrany detí pred 
násilím 

€ 76 158,88 € 69 158,88 

SS-1-032 Člověk v tísni, o.p.s. – 
pobočka Slovensko 

Efektívne sociálne služby € 78 214,54 € 70 376,74 

SS-1--029 ZPMP v Petržalke PSC 
Impluz 

Spoločne za prijatie – za život bez 
znevýhodnenia 

€ 71 965,63 € 71 965,63 

Spolu   € 550 760,08 € 521 181,00 
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Schválené náhradné žiadosti o NFP, ktoré budú podporené v prípade, že by niektorý z vyššie uvedených 
žiadateľov odmietol pristúpiť k Zmluve o realizácii projektu. Žiadatelia budú oslovení podľa poradia v nižšie 
uvedenej tabuľke: 
 

Kód Žiadosti 
o NFP 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná 
výška o NFP 

Schválená výška 
NFP 

SS-1-008 Nezisková organizácia 
pre zrakovo 
postihnutých, n.o. 

Rozvoj rannej starostlivosti pre 
rodiny s deťmi so špeciálnymi 
potrebami 

€ 70 899,37 Konečná výška NFP 
bude upravená 
podľa zostatku  

SS1-036 Združenie STORM ROADS € 40 252,97 Konečná výška NFP 
bude upravená 
podľa zostatku  

 
 
Zamietnuté žiadosti o NFP: 
 

Kód Žiadosti 
o NFP 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška o NFP 

SS-1-054 Šanca pre nechcených 

KOLÍSKA ZÁCHRANY - výskum, sieťovanie, 
tvorba politík a rozvoj dobrovoľníctva na 
sanáciu materstva a rodičovstva a na 
efektívnejšiu pomoc matkám s deťmi v núdzi 

€ 87 749,60 

SS-1-026 OZ ICHTYS Streetwork € 65 265,46 

SS-1-046 

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE "útulok Dom 
na polceste" so sídlom 
vo Veľkom Slavkove 

Komplexná integrácia odchovancov detských 
domovov do spoločnosti 

€ 79 577,13 

SS-1-007 TIMI, n.o. 
Zvýšenie kvality života detí s DMO rozšírením 
služieb Centra Liberta 

€ 55 333,62 

SS-1-043 

Perspektíva - Občianske 
združenie pre telesne 
postihnuté deti a 
mládež 

Asociácia včasnej intervencie € 72 000,00 

SS-1-027 
Trnavská arcidiecézna 
charita 

Podpora lokálnych sociálnych služieb 
prostredníctvom rozvoja Centier pomoci 
človeku Trnavskej arcidiecéznej charity 

€ 78 258,26 

SS-1-056 SVETIELKO POMOCI n.o. 
Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb v 
Košickom a Prešovskom kraji 

€ 59 223,96 

SS-1-018 
Slovenská asociácia 
detských Bobath 
terapeutov 

Do troch rokov tisíc krokov € 71 999,47 



 
 

 
Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien 

Legionárska 13, 83104 Bratislava 
tel.: 02 55645214, socia@socia.sk, www.eeango.sk/aoi 

Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizácií 

Oblasť podpory: Rozvoj služieb v sociálnej oblasti 

 

Kód Žiadosti 
o NFP 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška o NFP 

SS-1-024 
Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 

Včasná diagnostika zrakových porúch u detí 
predškolského veku 

€ 61 331,76 

SS-1-048 
Občianske združenie 
ODYSEUS 

Peer prevencia HIV € 80 000,00 

SS-1-023 
Slovenský výbor pre 
UNICEF 

Cesta pre Cestu € 79 999,34 

SS-1-049 
Záujmové združenie 
žien MYMAMY 

Bezpečie - Bývanie - Budúcnosť € 77 972,72 

SS-1-038 
Partnerstvo sociálnej 
inklúzie LIPTOV o.z. 

Sociálny dialóg a súdržnosť v regióne Liptov € 48 123,00 

SS-1-025 

Alzheimer Slovakia - 
Asociácia 
poskytovateľov 
starostlivosti 
postihnutých 
Alzheimerovou 
chorobou a inými 
formami demencie, o.z. 

Spoločne proti demencii - Komplexný 
celoslovenský program včasnej diagnostiky 
pre ľudí postihnutých rôznymi formami 
demencie a Alzheimerovou chorobou 

€ 79 796,15 

SS-1-045 
ULITA, občianske 
združenie 

Rozvoj terénnej sociálnej práce a komunitnej 
práce na sídlisku Kopčany 

€ 78 755,40 

SS-1-004 
Diecézna charita Banská 
Bystrica 

Šanca pre všetkých € 70 200,00 

SS-1-040 
EFFETA - Stredisko sv. 
Františka Saleského 

Program sociálnej inklúzie pre deti a mládež so 
sluchovým postihnutím 

€ 77 400,00 

SS-1-016 
Arcidiecézna charita 
Košice 

Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v 
podmienkach Arcidiecéznej charity Košice 

€ 71 105,22 

SS-1-020 
Občianske združenie 
P(l)uto 

Plutošop - nová šanca pre všetkých € 30 643,20 

SS-1-041 Komunitné centrum 
Rozvoj sociálnych služieb Komunitného centra 
v Nitre 

€ 46 206,23 

SS-1-060 
Občianske združenie "Za 
dôstojný život" 

Preventívne programy na podporu včasnej 
diagnostiky a vedenie detí ohrozených 
sociálnym vylúčením a chudobou 

€ 60 822,69 

SS-1-037 Humanitarian, n.o. Doma a bez starosti € 75 681,61 

SS-1-051 
Detský klub zdravotne 
postihnutých detí a 
mládeže v Košiciach 

Špecializované programy včasnej intervencie 
pre deti a mládež s mozgovou obrnou a 
podobnými neurologickými diagnózami 
 

€ 76 557,96 
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Kód Žiadosti 
o NFP 

Názov žiadateľa Názov projektu Žiadaná výška o NFP 

SS-1-055 Áno pre život 
Podpora medzisektorového dialógu za účelom 

zlepšenia pomoci členom ohrozených rodín 
€ 49 363,31 

SS-1-001 
Občianske združenie 
AUTIS 

Rozvoj terénnych a ambulantných služieb v 
Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS 

€ 39 157,85 

SS-1-003 
Gréckokatolícka charita 
Prešov 

Cesta - k lepšej kvalite života € 95 993,89 

SS-1-013 
Krajské poradenské 
centrum ZPMP v 
Prešovskom kraji, n.o. 

Aj ja môžem byť aktívnym občanom € 70 988,76 

SS-1-053 
Združenie miest a obcí 
Slovenska 

Podpora programov prevencie vzniku a 
rozvoja odkázanosti na sociálne služby 

€ 61 020,00 

SS-1-011 
Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Senica 

Podpora nezávislosti klientov s mentálnym a 
telesným postihnutím v meste Hlohovec 

€ 56 168,90 

SS-1-006 TENENET o.z. Vieme a chceme pracovať! € 66 060,45 

SS-1-028 Dva brehy 
SPOLU / Sociálnopsychologická poradňa 
otvorená ľuďom 

€ 70 626,00 

SS-1-058 Len Tak Tak, o.z. Trojuholník € 34 140,65 

SS-1-035 VIA VIVIT, n.o. 
Praktický manuál lokálnych komunít na 
podporu sociálnej kohézie 

€ 71 100,00 

SS-1-059 Fórum života Žiť pre druhého € 56 719,80 

SS-1-005 
Slovenská asociácia 
cystickej fibrózy 

Lepší život pre deti a dospelých s CF na 
Slovensku a Ukrajine 

€ 73 393,08 

SS-1-047 
Občianske združenie 
BOVAP 

Podpora sociálnej kohézie medzi sociálne 
ohrozenými obyvateľmi a pracovníkmi 
verejnej správy v okrese Lučenec 

€ 56 367,00 

SS-1-030 SEJ JES Pilotný projekt sociálneho poradenstva € 71 707,50 

SS-1-010 
Centrum sociálnych 
služieb KA 

Mosty € 55 520,10 

SS-1-015 
Partnerstvo sociálnej 
inklúzie Michalovce 

Dajme viac tým, ktorí majú menej € 79 551,00 

SS-1-019 OZ Iniciatíva Mosty solidarity € 30 006,00 

Spolu   € 2 621 887,07 
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Anotácia schválených projektov 
 

 
SS-1-017, OZ Návrat, Projekt ART 
Cieľom projektu je priniesť z donorskej krajiny (Nórsko) špecializovaný program Agression Replacement Training. 
Vyškolení budú 4+4 tréneri trénerov a následne skupina 12 ďalších trénerov. Tento jedinečný tréning je 
využiteľný pre široký okruh profesionálov pracujúcich s rozličnými cieľovými skupinami. Získané zručnosti 
nebudú využívané len teda pracovníkmi Návratu (4), ale aj širokým okruhom ďalších profesionálov z iných 
organizácií. 
Pôsobnosť projektu je celoslovenská. Projekt dostal od externých hodnotiteľov najvyšší počet bodov. 
Úloha zahraničného partnera je kľúčová, jeho náklady predstavujú takmer 50 % odporučenej sumy.  
 
SS-1-022, OZ Vagus, Domec 
Cieľom projektu je sprevádzkovanie nízkoprahového (určeného aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, bez 
dokladov a pod.) denného centra pre ľudí bez domova. Ide o prvý projekt svojho druhu v Bratislave, kde žije 
najväčší počet ľudí bez domova v počte 3500 – 4500. 
V dennom centre budú poskytované cielené špecializované aktivity s cieľom dlhodobej sociálnej inklúzie 
takýchto ľudí, ale aj poskytovanie „prvej pomoci“ pre ľudí, pre ktorých je návrat do majoritnej spoločnosti veľmi 
zdĺhavý. Zahraničný partner z Nórska (Salvation Army Norway) bude učiť našich odborníkov, ako zapájať lokálne 
komunity do procesov inklúzie ľudí bez domova, na príkladoch dobrej/alebo menej dobrej praxe v Oslo. 
Pôsobnosť projektu je celobratislavská.  
 
SS-1-014, M.E.S.A. 10, Podpora integrácia inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade 
pilotného územia Banskobystrického kraja 
Cieľom projektu je zmapovať konkrétnu situáciu v oblasti implementácie procesov de-inštitucionalizácie najmä 
pre mentálne znevýhodnené osoby. Na príklade BBSK (je partnerom v projekte) a na príklade  procesu DI 
v Nórsku (zahraničný expert ako inšpirácia a zdroj pre Slovensko) navrhnúť optimálnu (vzorovú) komunitu 
v slovenských pomeroch, v ktorej by klienti bývalej inštitúcie (DSS) mohli žiť prirodzeným životom (typy 
podporných služieb, zamestnanie, bývanie, sociálna podpora a voľný čas). 
Projekt bude realizovaný v regióne Banskej Bystrice, kde existuje jediný uskutočnený projekt DI pri DSS Slatinka 
– v meste Lučenec. 
 
SS-1-031, AUTISTI, Ako sa v komunite rodí zmena 
Cieľom projektu je sieťovanie pomáhajúcich organizácií a nastaviť individualizované typy služieb a a pomoci pre 
rastúcu cieľovú skupinu ľudí s duševnými chorobami. 
Výstupom projektu je aj výskum bariér/možností uplatnenia ľudí s duševnými poruchami v pracovnom živote. 
Ide o najmenší projekt v trvaní 1 roka. Projekt bude realizovaný v Bratislave. 
 
SS-1-033, OZ Drahuška a my, Sme samostatnejší, Krajné 
Cieľom projektu je osamostatňovanie mladých ľudí s autizmom, ktorý prešli vzdelávacím procesom, ale 
v súčasnosti sú ich potreby nájsť si pracovné uplatnenie a samostatné bývanie. Malá komunita  v Krajnom 
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buduje malé komunitné zariadenie pre týchto klientov. Nórsky partner má pomôcť organizácii s vytvorením 
a implementáciou individuálnych plánov rozvoja osobnosti ľudí s autizmom.  
Pôsobnosť projektu je západoslovenská s lokálnym umiestnením služieb v obci Krajné. 
 
SS-1-044, OZ Náruč, Žilina, Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred 
násilím 
Cieľom projektu je zaviesť niekoľko nových programov do práce odborníkov tejto osvedčenej organizácie, 
pôsobiacej v oblasti služieb pre obete domáceho násilia. Nové preventívne programy majú za cieľ obnoviť 
rodinné prostredie, pomôcť páchateľom domáceho násilia reštrukturalizovať svoje správania a v konečnom 
dôsledku prispieť k predídeniu separácie detí od rodičov. 
Pôsobnosť projektu je v regióne Kysúc a širšieho okolia Žiliny. 
 
SS-1-032, Člověk v tísni, o.p.s. , pobočka Slovensko, Efektívne sociálne služby 
Cieľom projektu je posilniť 5 komunitných centier v Rómskych osadách (Sveržov, Doľany-Rožkovce, Petrovany, 
Spišské Podhradie a Prešov lokalita „Tehelňa“, ktoré prevádzkuje táto MNO v oblasti individuálneho a cieleného 
poradenstva pre Rómskych spoluobčanov (individuálne rozvojové plány, kariérne poradenstvo, nízkoprahové 
denné centrá, dobrovoľnícke peer-programy v spolupráci so študentmi VŠ, sieťovanie služieb). 
 
SS-1-029, ZPMP v Petržalke, PSC Impulz, Spoločne za prijatie 
Cieľom projektu je podpora inklúzie dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením formou ich zapojenia ako 
trénerov „zdravej populácie“ v spolupráci so strednými školami. Ďalším inovatívnym prvkom je profesionalizácia 
práce 8 chránených dielní (Barlička Prešov, Ayrton Prievidza, Jazmín Handlová, Dom Svitania Jakubov, Impulz 
Petržalka, Krídla Bratislava (duševné choroby), Andreas (autisti), Šanca pre nechcených / Dúbravka (osamelé 
matky s deťmi), kde v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, výtvarníkmi a odborníkmi z oblasti predaja 
vytvoria nové portfólio výrobkov a nástroje na získanie odbytu.  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


