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 Grantová výzva „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“ 
Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu 

(ďalej aj len „grantový program“ alebo len „program“) 
 

 
Deti a mládež majú dnes dostatok možností trávenia voľného času, zväčša pri organizovaných krúžkoch, 
ktoré ponúkajú školy, ZUŠ-ky, centrá voľného času, športové kluby a podobne. Tieto aktivity však nie sú pre 
každého. Prekážkou môžu byť financie, ale aj to, že organizované aktivity neoslovujú všetky deti a mladých 
ľudí. Alternatívou sú miesta, kde môžu tráviť čas tak, ako chcú a zároveň mať možnosť porozprávať sa o 
tom, čo ich práve zaujíma či trápi.  
 
Z analýzy kvalitatívneho prieskumu, zameraného na trávenie voľného času mladých ľudí, ktorý bol 
realizovaný v roku 2018 pre Radu mládeže Slovenska vyplynulo, že mladým ľuďom chýba priestor, 
v skutočnom aj prenesenom zmysle slova. Chýbajú im napríklad komunitné centrá, workoutové ihriská, 
ihriská pre deti nad 10 rokov miesta, kde by mohli tráviť svoj voľný čas.  
 
Prostredníctvom Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu budú podporené 
mimovládne organizácie poskytujúce nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu 
neorganizovaných detí a mládeže formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej 
podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít. 
 
 
Pre tento prvý ročník grantového programu sme vyčlenili sumu celkom 30 000 €, z ktorých budú 
financované zmysluplné projekty nízkoprahových centier a organizácií realizujúcich nízkoprahové programy 
pre deti a mládež. 
 
Prínos nízkoprahových služieb 
• doplnenie nedostatočných ponúk pre voľnočasové aktivity na miestnej a lokálnej úrovni 
• bezpečný priestor pre trávenie voľného času detí a mladých ľudí 
• výchova k participácii mládeže na rozhodovacích procesoch 
• prístupná forma krízovej intervencie a poradenstva – pomoci v ťažkých životných situáciách  
• kontakt s mladými ľuďmi v ich prirodzenom prostredí 
• primárna prevencia sociálno-patologických javov  
• vznik nových pracovných miest v každom regióne Slovenska 
 
 
CIEĽOVÁ SKUPINA 
 

• Deti a mládež, vo veku 6 až 20 rokov, ktoré: 
- dávajú prednosť pasívnemu tráveniu voľného času  
- dávajú prednosť tráveniu voľného času mimo svojho domova 
- nemajú inú príležitosť pre trávenie voľného času 
 
• Deti a mládež v náročných životných situáciách, ktoré napr.:  
- majú problémy spojené s dospievaním,  
- majú zlý prospech v škole,  
- sú neprijatí v rovesníckej skupine,  
- sú zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 
 
AKÉ AKTIVITY BUDÚ PODPORENÉ 
 
V tomto grantovom programe, s názvom: Nízkoprahové programy pre deti a mládež, budú podporené 
projekty, ktorých cieľom sú: 
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1. Nadstavbové aktivity – nové voľnočasové, vzdelávacie, poradenské aktivity, ktoré sú zmysluplné a 
rozšíria ponuku poskytovaných služieb pre deti a mládež  

2. Vzdelávanie pracovníkov organizácie - vzdelávanie, stáže, výmenné pobyty v iných zariadeniach, 
supervízia – skupinová a individuálna, školenia, workshopy 

3. Práca s dobrovoľníkmi organizácie – koordinátor dobrovoľníkov, nábor a vzdelávanie dobrovoľníkov, 
vypracovanie metodiky práce s dobrovoľníkmi, napĺňanie štandardov práce s dobrovoľníkmi (link na 
štandardy) 

4. Sieťovanie nízkoprahových centier a výmena skúseností na lokálnej či regionálnej úrovni 
5. Výmenné pobyty pre klientov – deti a mládež - domáce  aj zahraničné výmenné pobyty 
 
 
KTO A AKO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ 
 
Program je určený pre: 
• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné 

služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy 
• komunitné centrá, nízkoprahové centrá 
• organizácie poskytujúce terénne sociálne služby, ktorých zriaďovateľom je štát, samospráva, VÚC 

a pod. 
 
a zároveň ide o organizácie, ktoré: 
 
• realizujú nízkoprahové programy pre deti a mládež (bezpečný priestor pre trávenie voľného času, 

sociálne služby, prevencia) 
• prispôsobujú aktivity, otváracie hodiny  a priestory zariadenia cieľovej skupine 
• zamestnávajú minimálne 1 pracovníka (aspoň na pol úväzok), ktorý zabezpečuje činnosť klubu 
• fungujú na viac - zdrojovom financovaní (minimálne 3 ďalšie zdroje financií pre činnosť) 
• aktívne budujú vzťahy s dôležitými aktérmi miestnej komunity (spolupráca so samosprávou, 

organizáciami poskytujúci nadväzné služby, dôležitými organizáciami v komunite...) 
• umožňujú odborný rozvoj pracovníkom zariadenia a poskytujú im podporu (supervízia, metodické 

vedenie, vzdelávanie) 
• majú stabilné a vyhovujúce priestory a ktorých primárna funkcia je klub (je výhodou, ak sú to 

dlhodobo prenajaté priestory za vhodnú cenu) 
 
Jedna organizácia môže v rámci grantového programu predložiť maximálne 1 projekt. 
 
 
KRITÉRIA HODNOTENIA 
 
• verejnoprospešnosť - realizácia projektu bude mať prínos pre cieľovú skupinu, ktorou sú 

neorganizované deti a mládež  
• prínos pre cieľovú skupinu - projekt by mal byť prínosný a podnetný pre cieľovú skupinu, ktorej je 

určený 
• realizovateľnosť  -  projekt musí byť postavený na reálnych cieľoch 
• finančná efektívnosť - položky rozpočtu musia mať súvis s napĺňaním cieľov projektu 
• relevantnosť - projekt má vychádzať z potrieb cieľovej skupiny a jeho realizáciou smerovať k ich 

naplneniu či vyriešeniu existujúcich nedostatkov 
• udržateľnosť – v aktivitách bude možné pokračovať aj po vyčerpaní grantu 

 
Projekty predložené v rámci programu Nízkoprahové programy pre deti a mládež budú hodnotené podľa 
stanovených kritérií. Do programu budú zaradené len projekty, ktoré spĺňajú všetky uvedené kritéria, ich 
plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a zámerom grantového programu a časový harmonogram 
realizácie aktivít uvedených v projekte je naplánovaný na obdobie od novembra 2020 do júna 2021. 
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ÚČEL VYUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 30 000 €.  
Maximálna suma na podporu jedného projektu je 3 000 € 
 
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na: 
ü materiálne náklady - nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu  
ü organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou aktivít projektu 

(kancelárske potreby, komunikačné náklady...) 
ü propagácia – informovanie o aktivitách organizácie so zameraním na cieľovú skupinu, aby sa mohla 

zúčastňovať ponúkaných aktivít, informovanie darcov a  donorov, podporovateľov o činnosti 
organizácie 

ü cestovné náklady – náhrady pre dobrovoľníkov, či lektorov 
ü technické vybavenie bezprostredne súvisiace s projektovými aktivitami, resp. zariadenia, bez ktorých 

by nebola možná realizácia projektu 
ü odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori, 

prednášajúci, vreckové pre dobrovoľníkov, pre koordinátora dobrovoľníkov), nie mzdové náklady 
pracovníkov. 

 
Finančné prostriedky nemôžu byť použité na: 

 rekonštrukcie (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení) 
 budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.) 
 zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom) 
 mzdové náklady pre pravidelných pracovníkov na HPP, DVP. 

 
 
SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV 
 
Projekty je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke: 
https://kauflandnf.egrant.sk/. 
 
Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.9.2020 do 24.00 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú 
zaradené do hodnotenia. 

 
Na webovej stránke: https://kauflandnf.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti: 

1. Informácie o predkladateľovi projektu: názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno 
štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch 

2. Opis projektu: názov, východisková situácia – popis problému/oblasti, ktorú chcete projektom riešiť, 
popis aktivít, ciele, cieľová skupina, udržateľnosť projektu 

3. Tím ľudí, ktorý budú na projekte spolupracovať: mená ľudí s krátkym profesijným životopisom 
4. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne 
5. Rozpočet projektu: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková 

požadovaná suma 
6. Galéria: prílohy, fotografie, videá 
7. Podpis: osobné údaje 

 
Povinné prílohy:  
• stanovy, doklad o IČO 
• doklad o bankovom účte (fotokópia kartičky, alebo hlavička výpisu či zmluvy - netreba notársky 

overenú kópiu) 
 
 
KONZULTÁCIE 
 
Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov Vám poskytne koordinátorka programu z Nadácie 
Centra pre filantropiu, Mgr. Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: 
gregorova@cpf.sk. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
• Grantový program je vyhlásený dňa 10.8.2020. 
• Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 30.9.2020 do 24:00 hod.  
• Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov budú uverejnené dňa 21.10.2020. 

Všetci predkladatelia žiadostí budú o výsledku informovaní aj písomne, e-mailom.  
• Realizáciu aktivít uvedených v projekte je potrebné naplánovať na obdobie od 1.11.2020 – 30.6.2021. 
 
V prípade, ak bude Váš projekt finančne podporený, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu, 
na základe ktorej Vám bude poskytnutý finančný príspevok.  
 
Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené 
organizácie predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu 
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny 
pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na 
bankový účet finančne podporených. 
 
 
 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
PROGRAMU 

  

Vyhlásenie programu 10.8.2020 vyhlásené podmienky programu a otvorený 
prihlasovací formulár na Egrante 

Uzávierka prijímania projektov 30.9.2020 vyplnený formulár a prílohy odoslané 
elektronicky na stránke: 
https://kauflandnf.egrant.sk/ 

Vyhlásenie výsledkov 21.10.2020 výsledky zverejnené na webstránke www.cpf.sk 

Informovanie žiadateľov 21.10.2020 písomné informovanie všetkých žiadateľov 
o výsledkoch programu e-mailom 

Príprava zmluvných podkladov 26.10.2020 príprava zmlúv a prevodných príkazov pre 
podporené organizácie 

Prevody financií podporeným 
žiadateľom 

30.10.2020 prevody peňazí na účty obdarovaných na základe 
doručenia podpísanej zmluvy 

Realizácia podporených aktivít 1.11.2020 –   
30.6.2021 

realizácia podporených projektov 

Záverečná správa a vyúčtovanie 
grantov 

31.7.2021 obsahové vyhodnotenie projektov a finančné 
vyúčtovanie grantov zo strany podporených 
organizácií 
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INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

Tieto informácie pre dotknuté osoby sú vypracované Nadáciou Centra pre filantropiu (ďalej len 
„informácie“) podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie EÚ“). 

Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku z 
grantového programu Nízkoprahové programy pre deti a mládež (ďalej len „žiadateľ“) o získavaní, 
spracúvaní a používaní osobných údajov žiadateľov zo strany  Nadácie Centra pre filantropiu. 

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ 
 
Pokiaľ nie je v týchto informáciách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 

Nariadenia EÚ: 
 
Nadácia Centra pre filantropiu 

Sídlo:   Baštová 5, 811 03 Bratislava 
Zapísaná: v registri Nadácii Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1025 
IČO: 42262801 
Tel.:     0918 762 924 

E-mail: thullnerova@cpf.sk 

(ďalej len „Nadácia CpF“) 

2. Registrácia konta žiadateľa  

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Zriadenie konta žiadateľa na 
webstránke www.kauflandnf.egrant.sk je potrebné na vyplnenie a odoslanie elektronického (online) 
formulára Nadácii CpF, prostredníctvom ktorého žiadateľ zasiela žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku z grantového programu „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“ (ďalej aj  len „žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku“ alebo len „žiadosť“).  Za účelom zriadenia konta žiadateľa budú 
od Vás získané a použité nasledujúce povinné osobné údaje: prihlasovacie meno, Vaše meno 
a priezvisko, e-mailová adresa a heslo, ktoré si sami zvolíte. Prihlasovacie meno, Vaše meno, 
priezvisko a e-mailová adresa slúži  na účely registrácie a budú použité výlučne na realizáciu 
Grantového programu Nízkoprahové programy pre deti a mládež (ďalej aj len „grantový program“). 

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných v rámci zriadenia konta 
žiadateľa je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ.  

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov získaných v rámci  
zriadenia Vášho konta žiadateľa na tretiu osobu vylučujeme.  

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Konto žiadateľa a 
osobné údaje poskytnuté v rámci zriadenia konta, budú v prípade, ak žiadateľ neodošle vyplnený 
elektronický (online) formulár do dátumu uzávierky grantového programu 30. septembra 2020 do 
24.00 hod., automaticky vymazané zo strany Nadácie CpF dňa 15. októbra 2020. Konto žiadateľa a 
osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním vyplneného elektronického (online) formulára 
žiadateľa, ktorý nebude v rámci grantového programu podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže 
najneskôr do 15.decembra 2020. Konto žiadateľa a osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním 
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vyplneného elektronického (online) formulára žiadateľa, ktorý bude v rámci grantového programu 
podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže najneskôr do 30.11.2020.  

3. Elektronický (online)  formulár 

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté 
vyplnením a odoslaním Vašej žiadosti prostredníctvom elektronického (online) formulára budú 
spracúvané dôverným spôsobom. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vyhodnotenie 
zaslaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  a vykonanie opatrení pred uzatvorením 
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu „Nízkoprahové programy pre deti 
a mládež“, čo zahŕňa aj vedenie evidencie žiadostí o finančný príspevok a prípravu prehľadu žiadostí 
o finančný príspevok pre členov hodnotiacej komisie, členov správnej rady a dozornej rady Nadácie 
CpF, ich vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov. V prípade schválenia žiadosti o finančný príspevok je 
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z 
grantového programu „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“. Právnym základom pre 
spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia EÚ. 

 
Za účelom vyplnenia a odoslania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku prostredníctvom 

elektronického (online) formulára budú od Vás získané a použité povinné osobné údaje v rozsahu 
uvedenom v elektronickom (online) formulári: 

 
• Informácie o predkladateľovi projektu:, kontakt, meno štatutára 
• Tím ľudí, ktorí budú na projekte spolupracovať: mená a priezviská ľudí s krátkym profesijným 

životopisom 
• fotografie, videá 

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Osobné údaje získané vyplnením a 
odoslaním Vašej žiadosti prostredníctvom elektronického (online) formulára budú spracúvané 
zamestnancami alebo inými oprávnenými osobami Nadácie CpF. Pri spracúvaní osobných údajov 
podľa tohto bodu dôjde k spracúvaniu osobných údajov aj prostredníctvom nami povereného 
sprostredkovateľa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 
04 Bratislava, IČO: 35 790 164. 

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Konto žiadateľa a 
osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním vyplneného elektronického (online) formulára 
žiadateľa, ktorý nebude v rámci grantového programu podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže 
najneskôr do 15.decembra 2020. Konto žiadateľa a osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním 
vyplneného elektronického (online) formulára žiadateľa, ktorý bude v rámci grantového programu 
podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže najneskôr do 30.11.2020.  

4. Práva dotknutej osoby 

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k 
osobným údajom uchovávaným k Vašej osobe. Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov 
právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie 
Vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia 
EÚ). Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 
Nariadenia EÚ.  

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 
2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. 
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Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. 

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, 
ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Na zodpovednú osobu Nadácie CpF  pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť 
prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: 

 
Nadácia Centra pre filantropiu 

Adresa: Baštová 5, 811 03 Bratislava 
E-mail: thullnerova@cpf.sk 

 
 
 
 
 
 
      _________________________________ 
       Mgr. Zuzana Thullnerová 
        Správkyňa  

         Nadácie Centra pre filantropiu 
 
 
 


