
 

 

 

 
 

Výsledky hodnotenia žiadostí o NFP vo výzve program u Aktívne ob čianstvo a inklúzia 
Preddefinovaný projekt 

 
 
 
Schválená žiados ť 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód žiadosti  Žiadate ľ Názov projektu  Žiadaná 
výška 

Schválená 
výška 

PP-1-001 
PDCS, o.z. Aktívni občania všade   

Projekt je zameraný na sieťovanie občianskych aktivít na Slovensku a zvýšenie 
kapacity organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Umožní 
pravidelnú komunikáciu medzi dlhšie existujúcimi a novými organizáciami a 
iniciatívami (tvárou v tvár, aj on-line) v podobe minimálne 10 podujatí kľúčových 
aktérov občianskej spoločnosti ku špecifickým témam (týkajúcim sa napríklad 
otázok účasti verejnosti a budovania partnerstiev medzi MNO a verejnými 
inštitúciami). Témy budú špecifikované na základe prieskumu potrieb a spätnej 
väzby poradnej rady projektu.  

V časti projektu zameranej na budovanie kapacít, projekt posilňuje konzultačnú 
kapacitu hlavne na východnom a strednom Slovensku. Výsledkom bude 15 
pripravených konzultantov, ktorí pomôžu vypracovať plány a ďalšie smerovanie 
činnosti pre 40 organizácií a iniciatív. Okrem konzultačnej série prebehnú v rámci 
projektu otvorené tréningy a webináre k aktuálnym témam. Súčasťou rozvoja 
kapacity budú aj na Slovensku netradičné postupy, napríklad séria 10 stretnutí 
peer- koučingu pre kľúčových lídrov MNO.   
 

Aktívne ob čianstvo a  inklúzia  
Program podpory mimovládnych organizácií 
Oblasť podpory: Aktívne občianstvo 

 



 

 

 

Zoznam nepodporených žiadostí (v poradí podľa výsledkov hodnotenia) 
 
 

Kód žiadosti Žiadate ľ Sídlo 
Žiadate ľa Názov projektu Žiadaná 

suma NFP 

PP--1-010 Voices, n.o. Bratislava Moderná občianska 
spoločnosť     98 327,88 €  

PP--1-002 Mládež ulice Bratislava 
Dozvedieť sa, vyskúšať, 
aplikovať - rozvoj potenciálu 
neziskových organizácií 

91 915,38 € 

PP--1-004 Guzlik Svidník Lokálni animátori partnerstiev 72 000,00 € 

PP--1-008 Zdravé telo, 
zdravý duch Svidník Nie sme iní     67 500,00 €  

PP--1-003 OZ Kukučka Holumnica Rómovia ako „obetní 
baránkovia“ 90 000,00 € 

PP--1-009 OZ Podkova Oľka Feedback- možnosti a riešenia 
sociálne vylúčených     54 000,00 €  

PP--1-005 
Súkromna 
základná 
umelecká škola 

Novosad Úsmev duší 27 000,00 € 

PP--1-001 OZ Radosť detí Dargov Detoxikácia duše      63 000,00 €  

PP--1-006 OZ Visio Oľšavica 
Podpora rozvoja marketingu a 
prepájanie inštitúcií a MVO -
Festival stratenej zelene  

73 800,00 € 

PP--1-007 OZ Stretnutia Michalovce Mosty z chudoby 94 500,00 € 

 

 

 

 

 

Nadácia Ekopolis, 

Komenského 21, 97401 Banská Bystrica, tel.: 048/4145259, 
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