
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození  z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 

  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021   

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 50.000 eur  

  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) reagovať 

na aktuálne potreby detí, mladých ľudí a rodín v ohrození a organizácii, ktoré sa venujú týmto 

cieľovým skupinám. Zámerom grantovej výzvy je podporiť rozvoj a realizáciu preventívnych 

aktivít, poradenstvo, vzdelávanie, voľnočasové aktivity a vnútorné kapacity organizácií v 

oblasti. Hlavné mesto má záujem podporiť organizácie, ktoré vytvárajú dostupné, bezpečné a 

podporné prostredie pre deti, mladých ľudí a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a podporujúce 

sociálnu súdržnosť. V rámci výzvy podporí hlavné mesto  organizácie, ktoré realizujú projekty a 

aktivity pre cieľové skupiny grantovej výzvy špecifikované v časti „Predmet výzvy”. Grantová 

výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom 

hodnotiacom procese. Viaceré výzvy na projekty takisto do veľkej miery prispievajú k zmierňovaniu 

negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny 

Bratislavy.  
 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v dvoch nosných oblastiach: 

  

Oblasť I.: podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, 

ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín, najmä:  

• zlepšovanie prístupu k aktivitám, informáciám a službám,   

• prevenciu (okrem látkových závislostí a aktivít, na ktoré môžete žiadať vo výzve „Prevencia, 

bezpečnosť ohrozených lokalít a znižovanie rizík v oblasti drog”)   

Prevenčné témy môžete zamerať napr. na: zdravé rovesnícke skupiny, šikanu, partnerské 

vzťahy, rodičovstvo, bezpečný sex, záškoláctvo, prevenciu násilia, prevenciu kriminality, 

zvyšovanie právneho povedomia, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, podporu inakosti, 

sociálnej súdržnosti, bezpečného internetu, hygieny a zdravia.  

• poradenstvo a podpora zameraná najmä na znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho 

vylúčenia, konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a  rizikového 

správania napr. prostredníctvom krízovej intervencie, podpory vnútorných zdrojov cieľových 

skupín, zvyšovaním sociálnych kompetencii, začleňovaním, predchádzaním krízových situácii, 

sprostredkovaním kontaktu a sprevádzaním do inštitúcii,   

• rozvíjanie sociálnych zručností,  

• vzdelávanie, najmä sprevádzanie cieľovej skupiny grantovej výzvy pri učení (domáce 

vyučovanie, príprava detí do školy, doučovanie, ale aj aktivity, ktoré motivujú sa vzdelávať a 

vytvárajú kvalitnejší a zdravší vzťah ku škole či k vzdelávaniu; vzdelávanie sa môže 

zameriavať aj na prepájanie komunít),  

• vytváranie priestoru pre zmysluplné trávenie voľného času, ktoré 

má nízkoprahový charakter.  

 

Oblasť II.: systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými 

skupinami a pomôže stabilizácii, resp. profesionalizácii organizácie, prípadne pomôže zvýšiť 

kvalitu poskytovaných služieb.  

Organizácie môžu v rámci  svojej žiadosti kombinovať obidve nosné oblasti výzvy. 

  

Organizácie si môžu žiadať:  

• malé granty do výšky 3.320,- eur pričom odporúčaná minimálna výška jedného grantu je 

1.000,- eur.  

• veľké granty: do maximálnej výšky podpory: 12.000,- eur.  

  



Cieľová skupina pre prvú oblasť výzvy:  

Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, ktoré:  

a) potrebujú zmysluplne tráviť voľný čas nízkoprahovým charakterom,  

b) sú ohrozené sociálno-patologickými javmi a je potrebné na nich prevenčne pôsobiť,  

c) sa nachádzajú v krízovej situácii,  

d) sú z mnohodetnej rodiny v núdzi,  

e) sú ohrozené na základe svojho znevýhodnenia (zdravotného, sociálneho, etnického, vylúčeného 

prostredia  a pod.),  

f) sú súčasťou komunity (primárne ohrozené, sekundárne žijúce v okolí),  

g) sú ohrozené v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej 

situácie na Slovensku.  

  

Cieľová skupina pre druhú oblasť výzvy  

Dospelí (najmä pracovníci/-čky pracujúci/-e s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v ohrození, 

pracovníci/-ky organizácie, podporný personál).  

  

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)   minimálne dva roky skúseností s prácou s cieľovými skupinami a v danej oblasti,  

b) dostatočné odborné kapacity organizácie alebo v projekte dostatočne popísané spôsoby 

zabezpečenia rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania v 

danej problematike   

c)  primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových 

skupín  

  

Oprávnené výdavky:  

Upravuje štatút programu Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.  

  

Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 15. 2. 2021 na adresu:  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   

Sekcia sociálnych vecí   

Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava   

  

Kontaktná  osoba:   

Barbora Brichtová (odborné konzultácie), +421 903 985 980/ barbora.brichtova@bratislava.sk  

Adam Domanický (formálne konzultácie): adam.domanicky@bratislava.sk  

  

Individuálne konzultácie: budú poskytované telefonicky alebo mailom po predchádzajúcej 

dohode.  
 

V rámci výzvy je možné predložiť len jeden projekt.  

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu projektu vo viacerých výzvach, pričom 

plánované aktivity a položky sa nesmú prekrývať.  
 

Pri nedočerpaní grantov v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo.  
 

Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií sú upravené v Štatúte grantového 

programu Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy.  
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