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Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v roku 2021  
  

Trvanie výzvy: od 15. 1. 20201 do  15. 2. 2021  

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 140.000 eur  
  

Kontext  

Výzva vychádza z predsavzatia Hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potrebu riešení v oblasti drog, 

závislostí a exponovaných lokalít mesta so zameraním na potreby ohrozených skupín obyvateľstva. Cieľom 

mesta je zvýšenie dostupnosti a prístupu zraniteľných komunít k účinnej prevencii. Ako želaný vplyv ďalej 

vnímame zlepšenie verejného poriadku a komunitného života v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík 

v súvislosti s drogami v záujme ochrany zdravia jednotlivcov, komunít a verejnosti.    

 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:  

1. zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení  

  

2. akcelerácia a podpora rozvoja interných kapacít organizácií na realizáciu odborných a na dôkazoch 

založených aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v 

súvislosti s nelegálnymi drogami a alkoholom.   
 

Cieľom je podpora:  

i. terénnej sociálnej práce a iných aktivít priamo smerovaných na prácu s cieľovými 

skupinami a komunitami, zlepšenie ich prístupu k sociálnym a sociálno-zdravotným opatreniam, najmä 

v oblasti selektívnej a indikovanej prevencie, a harm reduction v rôznych typoch prostredia, vrátane 

nočného života a/alebo,  

ii. aktivity  zamerané na budovanie odborných kapacít organizácií: podpora vzdelávania a inštitucionálne 

posilnenie za účelom zvyšovania kvality výkonu opatrení predovšetkým v oblasti  účinnej  prevencie, 

liečby, harm reduction alebo presadzovania práva a právom chránených záujmov a/alebo,  

iii. aktivity na zlepšovanie kvality života v ohrozených komunitách, ktoré vo svojich programoch zapájajú 

cieľové skupiny a podporujú komunitný rozvoj. 

 

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť (projekt) nie je stanovená.  
 

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu:  

a)  preukázateľné výsledky prevencie alebo bezpečnosti v ohrozených lokalitách, a/alebo znižovania rizík 

v súvislosti s drogami,   

b)  dostatočné odborné kapacity organizácie (preukázanie životopismi aspoň 3 členov/členiek projektového 

tímu a výročnými správami organizácie za ostatné 3 roky) alebo v projekte dostatočne popísané spôsoby 

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

problematike (priloženie plánu nadobudnutia odborného know-how projektového tímu a zabezpečenia 

odbornej garancie počas trvania projektu)    

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

• mladí ľudia do 30 rokov  

• ľudia, ktorí užívajú drogy  

• ľudia, ktorí navštevujú prostredie nočného života  

• komunity, ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami v súvislosti s drogami 

(vrátane alkoholu)  

  

Špecifické formálne požiadavky na  žiadateľov:  

nepožadujeme akreditáciu ani registráciu  
 

 Aké typy organizácií sa môžu uchádzať o podporu?   
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Dotáciu možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi  o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba 

(nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia) pôsobiaca na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto ani mestská časť)  

   

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    
  

Kontaktné osoby:  

Nikoletta Balázsová, +421 903 019 159, nikoletta.balazsova@bratislava.sk (obsahové náležitosti)  

Adam Domanický, +421 902 701 406, adam.domanicky@bratislava.sk (formálne náležitosti)  
  

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 upravuje Štatút grantového programu 

Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy.  
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