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1) Grantový program Pre seniorov 2020 – všeobecné podmienky  
 
V roku 2019 Nadácia Henkel Slovensko vyhlásila prvý ročník grantovej výzvy s cieľom prispieť 
k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať 
vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, pomáhať znižovať riziko 
generačnej priepasti. Realizácia prebieha formou dlhodobej spolupráce klubov dôchodcov s 
inými organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými centrami alebo 
kultúrnymi organizáciami. 
 
Po úspešnom prvom ročníku, kedy sme podporili 20 zmysluplných projektov v celkovej výške 
45 174 €, bolo pôvodnou stratégiou pokračovať v tomto zameraní programu.  
 
Všetko však zmenila pandémia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet, Slovensko 
nevynímajúc. 
 
Nadácia Henkel promptne reagovala na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou a zamerala  
sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich z pandémie a 
zmiernenie dopadov šírenia ochorenia COVID-19. 
 
Cieľovou skupinou boli seniori nad 65 rokov, ktorí sú pri tomto ochorení najzraniteľnejšou 
skupinou.  V centre našej pozornosti boli seniori v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori, 
žijúci vo svojich domácnostiach.  
 
 
A. CIEĽ A PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Cieľ grantového programu: 
 

• Cieľom programu bolo riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, 
vyplývajúcich z pandémie. 

 
Cieľová skupina:  
 

 Seniori nad 65 rokov v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori, žijúci vo svojich 
domácnostiach. 

 
Problematika: 
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Zamerali sme sa najmä na tieto oblasti: 
 

1. Zdravotná, materiálna pomoc – zakúpenie potrebných zdravotných či hygienických 
pomôcok, prípadne zakúpenie materiálu na výrobu zdravotných pomôcok (napríklad 
látky a gumičky na ušitie rúšok), cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu seniorov 
v súvislosti so šírením vírusu a ochorenia COVID-19. 
 

2. Sociálna pomoc – starší ľudia prežívajú vzhľadom na možné následky ochorenia viac 
strachu z nákazy. Trpia tiež pocitom sociálnej izolácie, majú obmedzený alebo žiadny 
pohyb vonku, majú zakázané návštevy s rodinou, kontakt s blízkymi či priateľmi sa 
obmedzil na diaľku. Preto sme sa zamerali aj na projekty, ktoré pomáhali seniorom 
túto situáciu lepšie zvládnuť. Mohlo ísť o projekty zamerané na odborné 
poradenstvo, ale napríklad aj zmysluplné vyplnenie voľného času, ktoré pomôže 
seniorom prečkať toto náročné obdobie. 
 

3. Praktická pomoc v každodennom živote – pre osamelých seniorov môžu v súčasnosti 
predstavovať problém aj bežné, každodenné činnosti, ako je nákup v obchode, 
vyvenčenie psíka, vyplnenie voľného času, ktorý musia tráviť doma. 
 

4. Iné aktuálne a akútne problémy seniorov. 
 

B. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
 

• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy 

• organizácie verejného sektora poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce 
sociálne služby (napr. domovy sociálnych služieb) 

• iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci 
 

C. FINANČNÉ KRITÉRIÁ PROGRAMU 
 
 Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 1000 € 
 Celkový rozpočet programu: 45 000 € 
 Výška schváleného grantu mohla byť znížená, v závislosti od relevantnosti 

rozpočtových položiek 
 Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nebola povinná 

 
D. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ 
 
Projekty bolo potrebné predložiť elektronicky do 20.4.2020 do 24:00 hod. prostredníctvom 
elektronického formulára na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/. 
Centrum pre filantropiu poskytovalo počas obdobia od vyhlásenia po uzávierku grantového 
programu telefonické a emailové konzultácie pre žiadateľov o grant. 
 
E. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU 
 
Vyhlásenie programu, oslovenie organizácií s možnosťou zapojiť sa: 6.4.2020 
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Uzávierka predkladania projektov: 20.4.2020  
Výber podporených projektov: 29.4.2020 
Vyhlásenie výsledkov, podpis zmlúv: 30.4.2020 
Realizácia projektov: máj – september 2020 
Záverečná správa a vyúčtovanie grantov: 31.10.2020 
Kontrola vyúčtovaní a záverečných správ: 31.10. – 30.11.2020  
Ukončenie administrácie grantového programu: 31.12.2020 
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2) Predložené projekty a ich kontrola 
 
K dátumu uzávierky 30.4.2020 bolo predložených 144 projektov, ktoré požadovali celkovú 
sumu €128 493,25. 
 
Prehľady:  
 

a) Prehľad predložených projektov podľa právnej formy predkladateľa 
 
 

Právna forma Počet predložených projektov Požadovaná suma 

občianske združenie 39 €33 991,00 

nezisková organizácia 37 €33 868,90 

rozpočtová organizácia 32 €26 927,05 

obec 11 €10 546,00 

zariadenie cirkvi 10 €9 057,90 

Slovenský červený kríž 9 €8 323,00 

príspevková organizácia 3 €3 000,00 

iná právna forma 3 €2 780,00 

Grand Total 144 €128 493,25 

 
b) Prehľad podpory organizácií podľa krajov, v ktorých majú sídlo 

 
Do programu sa mohli zapojiť organizácie z celého Slovenska. Najviac organizácií bolo 
z Banskobystrického kraja. 
 

Kraj Počet predložených projektov Požadovaná suma 

Banskobystrický 52 €43 619,83 

Bratislavský 18 €17 061,00 

Trnavský 14 €13 140,00 

Nitransky 14 €11 258,22 

Žilinský 13 €12 385,90 

Prešovský 12 €11 592,10 

Trenčiansky 12 €11 482,60 

Košický 9 €7 954,20 

Grand Total 144 €128 493,25 

 
 
Spôsob kontroly predložených žiadostí: 
 
Centrum pre filantropiu zrealizovalo kontrolu plnenia formálnych kritérií všetkých 
predložených projektov. Konkrétne išlo o kontrolu: 
 

 oprávnenosti žiadateľa podľa typu organizácie 
 cieľovej skupiny projektov – seniorov 
 oprávnenosti položiek v rozpočtoch 
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 časového harmonogramu predložených projektov 
 súladu zamerania projektu s cieľom grantovej výzvy 
 povinných príloh projektu 

 
Počet 

predložených 
projektov 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Prerozdelená 
suma 

Percento 
úspešnosti 

144 31 113 45 000 € 78% 

 
 

3) Hodnotenie projektov, podporené projekty a ich realizácia 
 
Predložené projekty boli hodnotené pre vysoký počet až v 4 skupinách, pričom každá 
hodnotiaca skupina posudzovala približne 35 projektov. 
 
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie, zloženej z odborníkov zo sociálnej oblasti, zo 
zástupcov Nadácie Henkel Slovensko, spoločnosti Henkel Slovensko a Centra pre filantropiu, 
bolo podporených 113 projektov v celkovej výške 45 000 €. 
 
Tabuľka: Zloženie hodnotiacej komisie 
 

Projekty 1-36 Zuzana Thullnerová Zuzana Kaňuchová 

Projekty 37-72 Beata Sklenárová Martin Chamko 

Projekty 73-108 Michaela Šopová Alica Štepánová-Kolárová 

Projekty 109-144 Beata Majerníková Anita Tulek 

 
Najviac projektov bolo podporených v Banskobystrickom kraji: 
 

Kraj Počet podporených Schválená suma 

Banskobystrický 40 €15 110 

Bratislavský 14 €6 000 

Nitriansky 13 €5 332 

Trenčiansky 12 €4 600 

Trnavský 10 €4 260 

Prešovský 9 €3 948 

Košický 8 €2 950 

Žilinský 7 €2 800 

Grand Total 113 €45 000 

 
 
Z podporených subjektov boli čo sa týka právnej formy najviac zastúpené neziskové 
organizácie (32) rozpočtové organizácie (28), 24 projektov realizovali občianske združenia. 
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Právna forma Počet podporených Schválená suma 

nezisková organizácia 32 €12 668 

rozpočtová organizácia 28 €10 650 

občianske združenie 24 €10 682 

Slovenský červený kríž 9 €3 200 

zariadenie cirkvi 9 €3 500 

obec 6 €2 000 

príspevková organizácia 3 €1 300 

iná forma 2 €1 000 

Grand Total 113 €45 000 

 
 

 
4) Obsahové zameranie projektov 

 
Podporené projekty boli zamerané na riešenie jednej alebo viacerých oblastí, ktoré sme 
v programe vytipovali ako tie najakútnejšie: 
 

Zameranie projektu Počet 
podporených 

Schválená suma 

zakúpenie zdravotných či hygienických pomôcok 68 €27 758 

online komunikácia 16 €4 692 

materiál na šitie rúšok 13 €5 150 

sociálna pomoc - zmysluplné trávenie voľného času 10 €4 700 

praktická pomoc v každodennom živote  6 €2 700 

Grand Total 113 €45 000 

 
 
Najviac projektov (68) sa 
zameriavalo práve na 
zabezpečenie zdravotných 
a hygienických pomôcok, ktoré 
napomáhajú k zabraňovaniu 
šírenia koronavírusu. Z rozpočtu 
programu bolo zakúpených až 23 
germicídnych žiaričov/sterilizátory 
vzduchu, množstvo dezinfekčných 
prostriedkov, stovky ochranných 
pomôcok (rúška, rukavice, štíty, 
kombinézy), antibakteriálne gély 
a mydlá, dávkovače na dezinfekciu. 
Tým sa podarilo zabezpečiť 

zvýšenú hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia tých najzraniteľnejších v tejto mimoriadnej 
situácii. 
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Druhou najpočetnejšiou oblasťou podpory bola „Online komunikácia seniorov s najbližšími“.  
 

 
 
Pandémia COVID-19 zasiahla seniorov v zariadeniach izoláciou od svojich blízkych. Preto bolo 
veľmi dôležité sprostredkovať im aspoň virtuálne stretnutie s blízkymi. Tento cieľ sa podarilo 
naplniť vďaka elektronickým zariadeniam Z programu bolo zakúpených až 22 tabletov a 3 
notebooky. Tablety sa ukázali ako praktickejšie, keďže sú prenosné a mohli tak poslúžiť aj 
imobilným seniorom, pripútanými na svoje lôžko. Seniori mohli cez videohovory vidieť nielen 
svoje deti, vnúčatá, blízku rodinu, ale aj záhradky či svoje domy, kde sa už prakticky nemôžu 
dostať pre svoje zdravotné obmedzenia. Prostredníctvom tabletu sledovali bohoslužby, hrali 
hry, učili sa s tabletom pracovať. No čo bolo najdôležitejšie - boli v kontakte so svojimi blízkymi, 
ktorí boli tiež nadšení, keď videli svojich rodičov a starých rodičov aspoň cez obrazovku, že sú 
v poriadku. 
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V 13 projektoch sa venovali 
vlastnoručnej výrobe textilných 
ochranných rúšok. Z financií si 
organizácie/zariadenia zakúpili 
šijacie stroje, látky, gumičky a šitiu 
sa venovali priamo seniori, alebo 
rôzni dobrovoľníci. Tieto projekty 
mali dvojaký efekt – jednak pri 
nich vyrobili ochranné pomôcky – 
rúška, ktoré mohli následne 
seniori či zamestnanci využívať 
ako ochranu pred nákazou, čo 
bolo však nemenej dôležité – 
zamestnali pri výrobe rúšok svoju 
myseľ, aktívne a zmysluplne trávili 
svoj čas, cítili sa užitoční. Pri výrobe rúšok panovala zväčša dobrá nálada a atmosféra. Seniori 
mohli spoločne tráviť čas a navyše získali aj nové zručnosti.  
 
Zmysluplné trávenie voľného času, ktoré malo prispieť k psychickej pohode a zvládaniu 
momentálnej situácie, bolo obsahom 10 projektov. Išlo o aktivity pre seniorov v zariadeniach, 
ale aj seniorov doma. V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Žiar nad Hronom 

napríklad zakúpili pedig – materiál 
na výrobu košíkov, z ktorého seniori 
vytvárajú krásne košíky a iné 
dekoračné predmety. Táto práca ich 
veľmi teší a napĺňa, v neposlednom 
rade si zlepšujú jemnú motoriku rúk, 
čo je ďalší benefit využitia tohto 
materiálu. Organizácia Stále dobrí 
pripravila pestrý online či offline 
program pre seniorov - tančiareň, 
online jogu, cvičenie vo voľnej 
prírode, pečenie domáceho 
chlebíka, komunikáciu cez whats up, 
online lekcie flamenca, zumba videá, 
virtuálnu prehliadku múzea, 

prednášku o nordic walkingu. Združenie Seniori v pohybe pripravili online vedomostné kvízy 
na trénovanie dlhodobej pamäti, pracovné listy na tréning kognitívnych funkcií, natočili videá 
s cvičeniami pre seniorov. Takto mohli aj aktívni seniori v svojich domácnostiach zmysluplne 
tráviť svoj čas. 
 
Praktickej pomoci v každodennom živote seniorov sa venovalo 6 projektov. Slovenský 
červený kríž a jeho dobrovoľníci zabezpečovali donášku obedov seniorom, ale aj pomoc 
s nákupmi potravín, drogérie či liekov. Tejto pomoci sa venovala aj arcidiecézna charita. Fórum 
na pomoc starším poskytovalo prostredníctvo bezplatnej senior telefonickej linky poradenstvo 
a pomoc seniorom. Na mnohých ťažko doľahla osamelosť, strata kontaktu s blízkymi, strach 
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z pandémie, riešili aj prípady zlého zaobchádzania či zanedbávania, preto bola takáto pomoc 
veľmi potrebná a účinná. 
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