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Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v 2. výzve na predkladanie návrhov projektov 
 
SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NFP: 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo 

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
Schválený 

NFP 
O projekte 

DM-2-026 Voices, n.o. Live - kultúrne podujatia, filmy 
a nové médiá 

40 833,00 € 35 937,00 € Dôležitosť pracovať s prejavmi nenávisti a podporovať 
multikultúrne porozumenie je dnes - najmä po 
výsledkoch regionálnych volieb - veľmi aktuálna, 
pričom významnou skupinou, na ktorú je potrebné sa 
zamerať, sú deti a mládež, ktorí si na rôzne 
spoločenské témy ešte len formujú vlastný názor. 
Vzdelávanie je efektívne najmä ak prebieha 
nenásilne, s použitím konkrétnych príkladov. V rámci 
projektu bude zrealizovaných 5 krátkych filmov a 5 
podujatí Voices Live, zameraných na potláčanie 
nenávistných prejavov a podporu porozumenia 
a spolupráce. Dôležitou aktivitou bude šírenie 
informácií o projektoch, aktivitách, iniciatívach a 
kampaniach na túto tému a ich spracovanie tak, aby 
boli inšpiráciou a motiváciou pre ďalších mladých ľudí. 
Výstupy budú zároveň posúvané smerom k žiakom a 
študentom základných a stredných škôl na 
Slovensku.  

DM-2-049 Nadácia Milana 
Šimečku 

Študenti po stopách totality 48 333,00 € 41 520,00 € Študenti 8 stredných škôl na Slovensku v rámci dvoch 
tematických projektov zdokumentujú a spracujú 
udalosti Novembra 89 v ich meste alebo regióne, 
dokumenty, záznamy, fotografie alebo rozhovory s 
priamymi účastníkmi a v rámci pripomínania 25. 
výročia Nežnej revolúcie výsledky verejne 
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odprezentujú lokálne v rámci svojho mesta alebo 
regiónu ako aj počas Študentského dňa v rámci 
podujatia Remember November v Bratislave. Počas 
ďalšieho ročníka sa študenti budú venovať zachyteniu 
každodenného života v období normalizácie v 70. a 
80. rokoch na Slovensku. V rámci dokumentácie 
môžu zaznamenať osobné príbehy ľudí, ktorí 
vystupovali aktívne proti režimu a boli z tohto dôvodu 
prenasledovaní. Študenti sa môžu venovať 
jednotlivým fenoménom danej doby, ako napr. 
zakázané publikácie, cenzurované texty, punkové a 
undergroundové kapely, trezorové filmy, ale aj témam 
ako sloboda prejavu a sloboda pohybu. 

DM-2-057 Fenestra Škola ľudských práv - 
rozvíjanie neformálneho 
vzdelávania a podpora 
aktivizmu mladých ľudí v 
oblasti ochrany ľudských práv 
na východnom Slovensku 

42 767,00 € 25 037,00 € Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti 
ochrany ľudských práv medzi mladými ľuďmi a 
prispieť k ich väčšej osobnej angažovanosti v tejto 
oblasti. V rámci projektu sa uskutočnia dva ročníky 
školy ľudských práv – neformálne vzdelávanie pre 
mladých ľudí, ktoré rozšíri ich vedomosti o ľudských 
právach zo školských lavíc a  podnieti ich aktivizmus 
v boji proti porušovaniu ľudských práv menšín 
a znevýhodnených skupín obyvateľstva vo svojom 
okolí. Na realizované vzdelávacie podujatia bude 
bezprostredne nadväzovať ďalšia činnosť aktívnych 
účastníkov prostredníctvom dobrovoľníckej práce v 
organizáciách a práce v neformálnej skupine, v ktorej 
budú s uskutočňovať vlastné kreatívne aktivity na 
podporu ľudských práv vo svojom okolí. 

DM-2-047 Centrum Slniečko, n.o. Zapojenie MVO do tvorby 
národných politík v téme 
sociálnoprávnej ochrany detí  

44 662,00 € 39 766,00 € Projekt je zameraný na zvýšené zapojenie MVO do 
tvorby politík a to konkrétnych strategických 
dokumentov, ktorých vypracovanie sa plánuje v 
priebehu budúceho roka – Revízia národného 
akčného plánu pre deti, Novelizácia zákona o 
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 
zákon o detskom komisárovi, či konkrétne kroky na 
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implementáciu národnej stratégie na ochranu detí 
pred násilím (vrátane metodík). Zapojenie MVO má 
prispieť k vyššej kvalite návrhov, ktoré priamo 
reflektujú potreby detí na základe dennodennej práce 
s nimi, ale aj spoluprácou s často nedostatočne 
efektívne fungujúcimi zástupcami úradov práce. 
Integráciou zlepšujúcich návrhov v systéme 
sociálnoprávnej ochrany detí tak môže priniesť 
pozitívne dopady na životy detí a ich rodín. 

Spolu 176 595,00 € 142 260,00 €  
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PRIORITNÁ OBLASŤ 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
Schválený 

NFP 
O projekte 

DM-2-006 EFFETA - Stredisko sv. 
Františka Saleského 

Nebojím sa rozumieť 41 094,00 € 38 979,00 € Projekt sa zameriava na elimináciu hrozby dôsledkov 
komunikačných a informačných obmedzení u 
nepočujúcich detí a mládeže prostredníctvom 
prevencie a intervencie zameranej na rozvoj 
komunikačných zručností a kompetencií u 
nepočujúcich aj počujúcich. Projekt vytvára bázu 
partnerstva a synergie pôsobenia na znižovanie rizík 
vylúčenia u detí a mládeže na úrovni rovesníckych 
skupín a dôležitých dospelých. Počujúci majú obavy 
zo zlyhania v komunikácii s nepočujúcimi. To platí 
niekoľkonásobne u nepočujúcich detí. Neustále 
neporozumenie znižuje ich sebadôveru a zvyšuje 
riziko exklúzie v komunikácii. Projekt prináša 
spoluprácu zameranú na zvyšovanie komunikačných 
zručností nepočujúcich a počujúcich detí a dôležitých 
dospelých, so zapojením dvoch nórskych partnerov.  

DM-2-012 Ulita, o.z. Rozvoj terénnej sociálnej 
práce s deťmi a mládežou na 
sídlisku a vo virtuálnom 
prostredí 

30 000,00 € 30 000,00 € Projekt je cielený na stabilizáciu nízkoprahovej služby 
ponúkanej deťom, mládeži a mladým dospelým z 
petržalského sídliska Kopčany. Zároveň sa tím Ulity 
prostredníctvom komunitných akcií snaží zapojiť 
cieľovú skupinu do pomenovávania a riešenia 
problémov lokality. Časť aktivít projektu podporí 
rozvoj pracovného tímu, časť aktivít je zameraná na 
rozvoj samotnej metódy terénnej sociálnej práce s 
mládežou prostredníctvom zdieľania dobrej praxe so 
spolupracujúcimi organizáciami alebo tvorcami 
politiky voči mládeži na úrovni mesta. Mediálne 
výstupy projektu majú za cieľ nielen prezentovať 
aktivity, ale aj odbúravať negatívny a stereotypný 
obraz sídliska. Súčasťou projektu je tiež pilotné 
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spustenie poradenskej služby pre mládež vo 
virtuálnom priestore sociálnych sietí. 

DM-2-014 Člověk v tísni, o.p.s. Program podpory vzdelávania: 
Ideme ďalej! 

26 999,00 € 26 999,00 € Deti z prostredia rómskych osád čelia počas školskej 
dochádzky viacerým problémom, ktoré ústia do 
prepadávania systémom vzdelávania. Zámerom 
projektu je prostredníctvom zvýšenia školskej 
úspešnosti detí z vylúčených rómskych lokalít v meste 
Prešov a v obci Plavecký Štvrtok rozšíriť ich možnosti 
na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Projekt sa 
snaží poskytnúť systém podpory počas celej 
vzdelávacej dráhy. Predškolský klub má za cieľ zvýšiť 
pripravenosť detí na vstup do bežnej základnej školy. 
Programu individuálneho doučovania a tútoringu 
môže výrazne zlepšiť vzdelávacie výsledky detí na ZŠ 
a pripraviť ich na prijímacie pohovory na SŠ. Zvýšiť 
počet detí, ktoré pokračujú v štúdiu na SŠ je 
zámerom služby kariérneho poradenstva. 
Vzdelávanie pedagógov má za cieľ napomôcť zmene 
prostredia základných škôl tak, aby bolo inkluzívnejšie 
a viac pripravené na napĺňanie vzdelávacích potrieb 
detí. 

DM-2-042 Rada mládeže 
Žilinského kraja 

Mladí bez nenávisti 29 654,00 € 29 654,00 € Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí 
o príčinách, dôsledkoch a spôsoboch riešenia 
prejavov podnecujúcich nenávisť (hate speech), 
extrémizmus, rasovú neznášanlivosť a xenofóbiu. 
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 
stredných škôl. Sekundárnou cieľovou skupinou sú 
pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci. Projekt 
bude mať pozitívny dopad na skupiny ohrozené 
nenávistným vyjadrovaním v online aj offline prostredí 
a prostredníctvom partnerov bude realizovaný na 
celom území Slovenska. Aktivity sú postavené tak na 
prieskumoch a zisťovaní problémov mladých ľudí, ako 
aj na akreditovanom vzdelávaní a školeniach.   
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DM-2-066 Miestne združenie 
YMCA Revúca 

Mosty 29 321,00 € 29 321,00 € Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komunitného 
centra, ktoré poskytne priestor na minimalizáciu alebo 
odstránenie hrozieb u detí a mládeže v ohrození. 
Vzhľadom na potrebu bezpečného priestoru pre deti a 
mládež je nevyhnutné rozšíriť bezpečný priestor 
centra aj na širšie okolie a tým podporovať rozvoj 
osobností klientov. Korigovanie nesprávnych názorov 
a budovanie zdravého a prosociálneho životného 
štýlu bude zabezpečené preventívnymi a 
intervenčnými aktivitami, ktoré budú zamerané na 
aktuálne otázky života klientov. Prostredníctvom 
spolupráce s odborníkmi bude zabezpečená 
platforma na podporu rozvoja participácie na 
spoločenskom dianí a umožní spoluúčasť na 
rozhodovaní a dianí v regióne.  

DM-2-041 Misia mladých Intervenčné, preventívne a 
terénne aktivity zamerané na 
deti a mládež z ohrozených 
rodín 

21 916,00 € 21 916,00 € Aktivity projektu sú zamerané na poskytovanie služieb 
v prirodzenom prostredí rodiny a realizáciu 
špecifických intervenčných a preventívnych aktivít pre 
deti a mládež z Oravy. Cieľom je poskytnúť pomoc a 
oporu deťom a mládeži v ich prirodzenom prostredí a 
cez individuálne plánovanie vyjsť v ústrety reálnym 
potrebám rodiny. Aktivity sa orientujú na špecifickú 
cieľovú skupinu a tou sú deti a mládež z rodín po 
smrti jedného z rodičov. Vytvorením podporných 
skupín im bude poskytnutý bezpečný priestor na 
sebarealizáciu, rozvoj osobnosti v pozitívnej 
atmosfére rovesníkov, čo zároveň prispeje k eliminácii 
dopadov nepriaznivej situácie rodiny. Edukačné a 
zážitkové aktivity prispejú k iniciatívnej tvorivosti 
a radosti, čo pomôže predchádzať sociálnemu 
vylúčeniu. 

DM-2-028 Slovenský výbor pre 
UNICEF 

Linka detskej istoty za 
toleranciu! 

29 785,00 € 27 067,00 € Projekt je reakciou na prípady diskriminácie, 
nenávistných prejavov a intolerancie detí a mladých 
ľudí. Cieľom je znížiť a eliminovať nenávistné a 

mailto:nds@nds.sk
mailto:daniel@nds.sk
http://www.eeango.sk/aoi


 

Nadácia pre deti Slovenska | Heydukova 3, 811 08 Bratislava | 02 5263 6461 | nds@nds.sk 
programový manažér | Mgr. Daniel Podhradský | 0911 702 660 | daniel@nds.sk | www.eeango.sk/aoi 

Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizácií 

Oblasť podpory: Deti a mládež 

 

 

diskriminačné prejavy poskytnutím priestoru pre 
zmenu postojov u agresorov aj obetí poskytovaním 
telefónneho a on-line dištančného poradenstva. 
Zároveň podporiť dialóg a zvýšiť povedomie 
verejnosti o dôsledkoch nenávistných a 
diskriminačných prejavov, prostredníctvom videí, 
materiálov a interaktívnych workshopov. 
V neposlednom rade je cieľom zvýšiť odbornosť liniek 
pomoci, nadviazaním vzájomného partnerstva a 
výmenou skúseností a know-how a posilniť tak 
pozíciu takýchto liniek v spoločnosti. 

DM-2-033 PRO VIDA BUDDY - Tvoj kamoš 29 971,00 € 27 091,00 € Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality života detí 
žijúcich v detských domovoch, zmierňovanie 
negatívnych dopadov a napomáhanie pri ich integrácii 
do samostatného, každodenného života. Cieľom je 
prispievať k prevencii sociálno-patologických javov a 
rizikového správania ohrozujúceho deti a mladých 
ľudí z detských domovov. Projekt podporuje aktívne 
trávenie voľného času a budovanie pozitívnych 
vzájomných vzťahov medzi deťmi, osobnostno-
sociálny rozvoj a rozvoj životných kompetencií. 
V rámci projektu budú vytvorené metodické podklady 
zamerané na realizáciu systematických a 
špecializovaných rozvojových a podporných 
programov pre deti a mladých ľudí z detských 
domovov, ktoré budú rozšírené v rámci celého 
Slovenska.  

DM-2-051 Detský fond Slovenskej 
republiky 

Pentagon Inak 29 202,00 € 27 402,00 € V bratislavskej Vrakuni v Pentagone a jeho okolí žijú 
deti, mladí ľudia a ich rodiny, ohrození nevhodným 
prostredím a sociálnym vylúčením, v nepriaznivej 
sociálnej situácii. Projekt má preto za cieľ 
prostredníctvom priamej práce posilniť odolnosť detí 
a mladých ľudí voči týmto rizikovým vplyvom. Zároveň 
poskytne prevenčné a komunitné vzdelávanie pre 
pracovníkov organizácií, ktoré pôsobia v tejto lokalite, 
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čím prispeje k zvýšeniu ich zručností, vedomostí a 
kvality práce. Projekt prispeje k otváraniu sa komunite 
a dá šancu deťom pozitívne predstaviť seba a priestor 
v ktorom žijú aj širšej verejnosti. 

DM-2-013 Divé maky Rozvoj odborných kompetencií 
pracovníkov združenia v 
oblasti posilnenia kvality práce 
s deťmi a mládežou v ohrození 

27 000,00 € 20 250,00 € Deti a mladí ľudia, ktorí vyrastajú v prostredí 
rómskych osád, sú vystavené rizikám tak zo strany 
rodiny, komunity a spolužiakov, ako aj svojimi 
vlastnými znevýhodneniami, či negatívnym postojom 
majority. Projekt sa zameriava na regionálnych 
tútorov, ktorí s týmito deťmi a mladými ľuďmi pracujú 
priamo v ich prirodzenom prostredí a to 
prostredníctvom školení a workshopov, ktoré budú 
lektorovať odborníci, dlhodobo pôsobiaci v tejto 
oblasti. 

DM-2-022 Iniciatíva Inakosť  Predchádzanie homofóbii 
prostredníctvom vzdelávania 

28 602,00 € 26 262,00 € Cieľom projektu je prispieť k zníženiu homofóbie a 
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a 
rodovej identity medzi deťmi a mládežou 
prostredníctvom vzdelávania budúcich pedagógov, 
ako aj učiteľov a pracovníkov s deťmi a mládežou. 
Budú vytvorené tri vzdelávacie kurzy a vyškolených 
približne 50 účastníkov. Na šírenie dobrej praxe vo 
vzdelávaní budú slúžiť vypracované metodiky - 
odporúčania pre prácu s deťmi a mládežou pri 
vytváraní akceptujúceho a tolerantného výchovno-
vzdelávacieho prostredia. 

DM-2-036 Náruč - Pomoc deťom v 
kríze 

Bližšie k deťom 17 880,00 € 17 880,00 € Projekt je zameraný na prevenciu a elimináciu násilia 
páchaného na deťoch pomocou spojenia klasických 
preventívnych metód a oslovovania detí 
prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. V rámci 
neho bude pôsobiť odborník - preventista a zároveň 
poradca pre deti v ohrození. Taktiež bude realizovaná 
aj internetová poradňa. Ambíciou projektu je prispieť k 
zvýšeniu informovanosti detí o možnostiach ochrany 
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pred násilím, motivovať ich, aby o násilí nemlčali a v 
prípade potreby vyhľadali pomoc – či už pre seba, 
alebo pre iné ohrozené deti. 

DM-2-003 Nové školstvo, o. z. Za inklúziu a rovnosť vo 
vzdelávaní 

49 500,00 € 16 470,00 € Rodiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa ocitajú v situáciách, v ktorých si nevedia 
poradiť a zažívajú bezmocnosť. Pri napĺňaní práva na 
vzdelanie a slobodný výber školy narážajú na 
prekážky školského systému, ktoré im komplikujú 
život. Cieľom projektu je identifikovať problémy, s 
ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v 
procese integrácie detí so špeciálnymi potrebami či 
zdravotným znevýhodnením a navrhnúť riešenia. Na 
ceste k naplneniu cieľa sa budú konať regionálne 
workshopy, na ktorých experti a zástupcovia 
cieľových skupín spoločne identifikujú problémy, 
ktorým sa následne, vrátane návrhov riešení, bude 
venovať pozornosť pri príprave manuálov pre cieľové 
skupiny. Súčasťou projektu bude sieťovanie a 
rozširovanie koalície Za rovnosť vo vzdelávaní, ktorá 
predstavuje mechanizmus spolupráce rôznych skupín 
a silnejší spoločný hlas v prospech inklúzie. 

Spolu 390 924,00 € 339 291,00 €  
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ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O NFP: 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo   

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
  

DM-2-011 
Komunitná nadácia 
Zdravé mesto 

ClickLink – prepojenie 
mladých s komunitou  

49 946,00 € 
  

DM-2-025 Mládež ulice 

Prinášame poznatky a 
vytvárame podmienky pre 
aktívnu participáciu mladých 
na živote komunít 

46 316,00 € 

  

DM-2-019 INEX Slovakia Zaktivizuj sa! 49 904,00 €   

DM-2-024 SLUHA Mladá Turá 22 281,00 €   

DM-2-023 NOMANTINELS bloQ  42 066,00 €   

DM-2-031 OZ ZAŽIAR Dajme mladým šancu 21 494,00 €   

DM-2-039 

V.I.A.C. - Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže 

Orava Rebelution 49 882,00 € 

  

DM-2-027 
Partnerstvo horného 
Turca  

Sila detských snov 27 000,00 € 
  

DM-2-038 YMCA na Slovensku Prekračujeme hranice 37 335,00 €   

DM-2-021 
Spoločnosť 
komunitných centier 

Mladý rómsky líder = Akčný-
Zodpovedný-Informovaný 

41 125,00 € 
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DM-2-032 
Agentúra pre rozvoj 
Gemera 

Aktívnou spoluprácou ku škole 
hrou 

20 057,00 € 
  

DM-2-056 Dr. Kresánek DEŤOM 
Dedo, deti, dedina spájanie 
svetov 

49 920,00 € 
  

DM-2-045 
Občianske združenie 
Jablonka 

Sedmohláskovanie 49 221,00 € 
  

DM-2-065 

Domka - Združenie 
saleziánskej mládeže, 
stredisko Prešov 

Dajme priestor mladým 2013 43 090,00 € 

  

DM-2-007 
Rytiersky rád sv. 
Gorazda 

Spoločenský život bez 
diskriminácie 

38 105,00 € 
  

Spolu 587 742,00 €   
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PRIORITNÁ OBLASŤ 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov   

Kód 
žiadosti 

Názov žiadateľa Názov projektu 
Žiadaný 

NFP 
  

DM-2-008 

Inštitút finančnej 
gramotnosti a 
vzdelávania, o.z 

Krídla k dospelosti 2 26 778,00 € 

  

DM-2-029 

Štúdio Zážitku - 
Outward Bound 
Slovensko, o.z. 

zažiTOKzážitkov 28 347,00 € 

  

DM-2-009 Detstvo deťom Rodičovské centrum Dobšiná 29 619,00 €   

DM-2-048 
Občianske združenie 
STOPY 

ESCAPE klub - únik z 
ohrozenia 

29 952,00 € 
  

DM-2-015 

Spokojnosť - centrum 
sociálnych služieb, n. 
o.  

Spoločne a spokojne  24 229,00 € 

  

DM-2-050 
Nadácia Milana 
Šimečku 

Točíme o práve a konfliktoch 29 783,00 € 
  

DM-2-004 TENENET o.z. 
Sociálne poradne a terény 
okresu Galanta 

29 887,00 € 
  

DM-2-030 
Občianske združenie 
Nádej deťom 

Most  My a VY 17 431,00 € 
  

DM-2-018 
Liga za duševné 
zdravie SR, o.z. 

Pokračovanie projektu Zippy´s 
Friends na Slovensku 

38 532,00 € 
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DM-2-053 Relevant n.o. 
Prevencia problémov je lepšia 
ako ich riešenie  

29 781,00 € 
  

DM-2-020 ACET SR o.z. 

KOMPAS- Usmernenie a 
eliminácia rizikového 
správania ohrozenej skupiny 
mládeže na Strednej hotelovej 
škole v N.Zámkoch  

29 339,00 € 

  

DM-2-005 I Klub Nízkoprahová Farma 14 490,00 €   

DM-2-043 
Informačné centrum 
mladých Orava 

Podávame ruku deťom 26 989,00 € 
  

DM-2-055 
Partneri pre sociálny 
rozvoj a pomoc  

Mosty k samostatnosti 
mladých ľudí z detských 
domovov 

10 252,00 € 

  

DM-2-052 

Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť 
- Inštitút SGI 

Roadshow - spoznaj školy, 
ktoré vzdelávajú inkluzívne 

26 621,00 € 

  

DM-2-040 
OZ Čisté srdce Veľké 
Leváre 

O čo sa snažíme, na to sa 
tešíme 

26 721,00 € 
  

DM-2-062 Úspech, n.o. 
Kreativitou k samostatnosti 
detí a mládeže 

29 867,00 € 
  

DM-2-002 
OZ Pre zdravie našich 
detí 

SPORTTUBE.SK 49 690,00 € 
  

DM-2-034 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

Prevencia zrakových porúch u 
detí predškolského veku  

29 747,00 € 
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DM-2-063 

Súkromná špeciálna 
základná škola, 
Rokycany 40 

Mozaika-nová societa 26 910,00 € 

  

DM-2-064 
Spoločenstvo 
evanjelickej mládeže 

Droga nie je hra - hráme proti 
droge 

46 785,00 € 
  

DM-2-037 Alžbetka, n.o. Aktívna spoluzodpovednosť  29 675,00 €   

DM-2-060 Trenčianska nadácia Deti milujú Dr. Klauna 29 987,00 €   

DM-2-001 AUTIS, o.z. 

Intervenčné aktivity pre ťažko 
zdravotne znevýhodnené deti 
v Trenčianskom autistickom 
centre PRO AUTIS 

29 976,00 € 

  

DM-2-035 
Občianske združenie 
Všetci spolu 

Aj Róm má budúcnosť! 25 728,00 € 
  

DM-2-010 OZ Koníček bez bariér Zážitkový  pobyt 26 622,00 €   

DM-2-044 elledanse, o. z. 
Náš príbeh - tvorivosť ako 
príležitosť 

29 928,00 € 
  

DM-2-061 OZ OBNOVA 
Poznaním proti xeńofóbii a 
rasizmu 

16 920,00 € 
  

DM-2-046 

ArtEst - polyestetické 
vzdelávanie 
znevýhodnenej 
mládeže 

Práca pre všetkých - 
vytváranie pracovných 
príležitostí pre mentálne 
hendikepovaných mladých ľudí 

45 000,00 € 

  

DM-2-017 ANNOGALLERY 
Sme aktívne deti, nie 
ohrozené 

30 000,00 € 
  

mailto:nds@nds.sk
mailto:daniel@nds.sk
http://www.eeango.sk/aoi


 

Nadácia pre deti Slovenska | Heydukova 3, 811 08 Bratislava | 02 5263 6461 | nds@nds.sk 
programový manažér | Mgr. Daniel Podhradský | 0911 702 660 | daniel@nds.sk | www.eeango.sk/aoi 

Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizácií 

Oblasť podpory: Deti a mládež 

 

 

DM-2-058 Kerygma Zlomový čas 29 750,00 €   

DM-2-016 

Centrum osvety a 
poradenstva – 
doškoľovacie centrum 
pre ďalšie vzdelávanie, 
o. z. 

Centrum medzinárodného 
dobrovoľníctva mládeže 

30 000,00 € 

  

DM-2-059 Truc sphérique Športové  múry 2014 11 835,00 €   

Spolu 937 171,00 €   
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