
Revidovaná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi 

bez domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 
 

Trvanie výzvy: od 24. 3. 2021 do 12. 4. 2021  

 

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 130 000 eur  

 

Termín infoseminára: 25. 3. 2021, možnosť registrácie tu:   
https://forms.office.com/r/7DPtav8Wfb 
 

 

Kontext  

Grantová výzva v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovectva vyhlásená 15. 1. 2021 bola zrušená 

v dôsledku nenaplnenia jej základného poslania a cieľov z pohľadu vedenia mesta, keďže sa do výzvy 

neprihlásil a nebol úspešný dostatočný počet subjektov, pre ktoré bola výzva určená. Preto hlavné 

mesto Bratislava pristupuje k vyhláseniu novej výzvy s cieľom rozdeliť disponibilnú sumu 130 000,- 

eur medzi subjekty, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova a zároveň rozširuje oblasť zamerania výzvy s 

cieľom reflektovať aktuálnu situáciu.  

 

Predmet výzvy  

Výzva je vyhlásená v dvoch nosných oblastiach:  

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova  

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova  

 

Žiadateľ si nemôže podať žiadosť do oboch oblastí výzvy (kombinovanú žiadosť).  

 

V rámci výzvy si organizácia môže predložiť len jeden projekt.  

 

Projekty, ktoré si žiadatelia podajú v rámci tejto výzvy sa nesmú prekrývať s aktuálne 

podanými projektmi v rámci iných výziev vyhlásených hlavným mestom.  

 

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 
 

Disponibilné zdroje: 50.000,-eur  

 

Maximálna výška žiadanej podpory na jeden projekt podľa typu oprávnenej organizácie:  

 

A) organizácie bez akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby pôsobiace v oblasti minimálne 1 rok: 

maximálne do výšky 6 000,- eur  

B) organizácie s akreditáciou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately alebo Registračnou kartou poskytovateľa sociálnej služby pôsobiace v oblasti minimálne 1 

rok: maximálne do výšky 10 000,- eur  

 

Oprávnení žiadatelia:  
• • mimovládne organizácie,  

• • občianske združenia  

• • organizácie špecifikované v štatúte programu Bratislava pre všetkých  

• • organizácie s/bez registrácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately alebo Registračnou kartou poskytovateľa sociálnej služby  

• • minimálne jeden rok práce s ľuďmi bez domova  

 

https://forms.office.com/r/7DPtav8Wfb


Cieľom tejto oblasti výzvy: je umožniť organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova žiadať o 

podporu projektov zameraných na ich inštitucionálnu stabilizáciu, respektíve inštitucionálny rozvoj 

napr. prostredníctvom vzdelávania a rozvoja pracovníkov/čiek.  

Oprávnené náklady pre túto oblasť výzvy: v súlade so štatútom programu Bratislava pre všetkých a 

platným VZN 16/2012.  

Termín oprávnenosti: od 1. 4. 2021 do 30.12. 2021  

 

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova 
 

Disponibilné zdroje: 80 000,- eur  

 

Maximálna výška žiadanej podpory na jeden projekt v tejto oblasti výzvy: 30 000,- eur.  

 

Oprávnení žiadatelia:  
• • mimovládne organizácie,  

• • občianske združenia  

• • organizácie špecifikované v štatúte programu Bratislava pre všetkých  

• • organizácie s registráciou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately alebo registračnou karty poskytovateľa sociálnej služby  

• • etablované organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova minimálne dva roky  

 

Špecifické požiadavky na uchádzačov:  

a) preukázateľné skúsenosti v oblasti sociálnej podpory ľudí bez domova, prípadne organizácie, ktoré 

realizujú dlhodobé aktivity v oblasti krízových služieb, terénnej sociálnej práce, či inak preukázateľne 

prospešné aktivity pro dané cieľové skupiny,  

b) dostatočné odborné kapacity organizácie resp. v projekte dostatočne opísané 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: 

ľudia bez domova, domácnosti ohrozené stratou bývania, domácnosti v bytovej núdzi (jednotlivci a 

rodiny), ľudia bez prístrešia, ľudia žijúci v neistom bývaní.  

 

Cieľom tejto oblasti výzvy: predkladané projekty sa musia zameriavať na merateľné zlepšenie 

sociálnej situácie ľudí bez domova s dôrazom na aktivity smerujúce k sociálnej inklúzii, (napr. 

prevencii a ukončovaniu bezdomovectva) a byť realizované prostredníctvom výkonu odborných 

metód sociálnej práce. Napríklad dlhové poradenstvo, poradenstvo v oblasti zvýšení príjmu, zaisteniu 

krátkodobého ubytovania, stabilizácii sociálnej situácie a podobne.  

Podporené aktivity v rámci projektu musia presahovať rámec štandardných odborných činností 

spojených s poskytovaním sociálnych služieb uvedených v zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách.  

 

Oprávnené náklady pre túto oblasť výzvy:  

Oprávnené náklady budú všetky náklady spojené so sociálnou podporou ľudí bez domova, ktoré sú 

zároveň v súlade s cieľom tejto oblasti výzvy. Oprávnenosť nákladov zároveň určuje štatút programu 

Bratislava pre všetkých a VZN 16/2012.  

 

Termín oprávnenosti: od 1. 4. 2021 do 30.12. 2021  
 

 

Žiadosť o grant (projekt) sa zasiela elektronicky a poštou do 12. 4. 2021 na adresu:  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

Sekcia sociálnych vecí  

Primaciálne námestie č. 1  

814 99 Bratislava  

 



Kontaktná osoba:  

Jana Hojsíková, jana.hojsikova@bratislava.sk (formálna, administratívna podpora)  

Natália Šmídová, natalia.smidova@bratislava.sk obsahové konzultácie)   
 

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

programu Bratislava pre všetkých. Štatút je neoddeliteľnou súčasťou výzvy a je zverejnený na 

webovom sídle hlavného mesta spolu s prílohami.  

 
Príslušné dokumenty (prihláška) sú prístupné na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy. 


