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1. kolo výzvy: 

Dátum vyhlásenia:   23. 01. 2023 

Dátum uzávierky:  28. 02. 2023 

 

2. kolo výzvy (v prípade, ak po ukončení 1.kola nebudú vyčerpané všetky prostriedky z rozpočtu programu): 

Dátum vyhlásenia:  27. 03. 2023 

Dátum uzávierky:  18. 04. 2023 



   
  

   
 

K A R P A T S K Á   N A D Á C I A 

Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a 

budúcnosť. Už 28 rokov poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo aktívnym ľuďom i 

neziskovým organizáciám s cieľom zlepšiť život  na východnom Slovensku. Od svojho vzniku podporila 

viac ako 1 000 projektov sumou vyše 3,5 milióna eur. 

Karpatská nadácia realizuje grantové programy na posilnenie vzdelávania a starostlivosti o deti od 

raného veku až po dospelosť. Venuje sa tiež sociálne vylúčeným deťom v ranom veku, podporuje 

inovatívne prístupy k výučbe na školách a zabezpečuje prístup k vzdelávaniu pre zraniteľné deti v kríze. 

Vníma tiež silnú potrebu zvýšenej podpory pre deti utečencov z Ukrajiny (najmä deti v ranom veku), 

ktoré museli prísť na Slovensko kvôli vojne na Ukrajine.  

 

U N I C E F  

Organizácia UNICEF pôsobí na najkritickejších miestach sveta, aby mala dosah aj na najviac 
znevýhodnené deti a dospievajúcich a aby chránila práva každého dieťaťa kdekoľvek na svete. Vo viac 
ako 190 krajinách a teritóriách robí UNICEF všetko, čo je potrebné, aby pomohla deťom prežiť, 
prosperovať a naplniť ich potenciál, a to od raného detstva až po dospievanie.  
 
UNICEF je najväčší svetový poskytovateľ vakcín, podporuje zdravie a výživu detí, prístup k vode a 
hygiene, kvalitné vzdelávanie a budovanie zručností, prevenciu a liečbu HIV pre matky a dojčatá a 
ochranu detí i dospievajúcich pred násilím či vykorisťovaním. Pred, počas, ale aj po humanitárnych 
krízach je UNICEF v teréne a poskytuje deťom a rodinám život zachraňujúcu pomoc a nádej. UNICEF, 
hoci je apolitický a nestranný, nie je nikdy neutrálny, pokiaľ ide o ochranu práv a života detí a o ich 
budúcnosť.  
 
K 27. decembru 2022 je v celej Európe evidovaných viac ako 7,8 milióna utečencov z Ukrajiny, pričom 
viac ako 105 000 z nich požiadalo na Slovensku o dočasnú ochranu. Ženy a deti tvoria 90 % populácie 
utečencov. UNICEF spolupracuje s hostiteľskými (miestnymi) vládami, občianskou spoločnosťou a 
komunálnymi partnermi na zabezpečení ich ochrany v súlade so smernicou Európskej únie (EÚ) o 
dočasnej ochrane a na riešení okamžitých potrieb v oblasti zdravia a výživy, vzdelávania, rozvoja v 
ranom detstve, sociálnej ochrany a prístupu k vode, sanitácii a hygiene (WASH). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

   
 

1. Vznik programu 
 

Karpatská nadácia a UNICEF otvárajú grantový program Spolu pre deti s cieľom podporiť rozvoj 
partnerstiev na miestnej úrovni a rozšíriť poskytovanie kvalitných služieb vzdelávania a starostlivosti 
so zameraním na zraniteľné deti v ranom detstve. 
 
Program sa zameriava na podporu miestnych multi-sektorálnych partnerstiev s cieľom posilniť 
vzdelávanie a starostlivosť o deti vo veku 0 až 10 rokov na celom Slovensku, s dôrazom na deti, ktoré 
utiekli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. Program sa sústredí na rozvoj a starostlivosť v ranom 
detstve, podporuje inovatívne prístupy k výučbe na školách a zabezpečuje prístup k vzdelávaniu pre 
zraniteľné deti v kríze. Cieľom programu je posilniť inklúziu a prístup k vzdelávaniu od raného detstva, 
zohľadňujúc špecifické potreby detí a umožniť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie a rozvoj 
potenciálu detí z akéhokoľvek prostredia a v akejkoľvek životnej situácii. 
 

2. Zameranie výzvy  
 

Výzva grantového programu je zameraná na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o deti 

v predškolskom veku (0 – 6 rokov) a na prvom stupni základných škôl (0 – 10 rokov), a to predovšetkým 

detí utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku. Program má snahu posilniť 

inklúziu detí z Ukrajiny a sprístupniť im vzdelávanie na Slovensku, s ohľadom na ich špecifické 

individuálne potreby, aby každé dieťa mohlo naplno využiť svoj potenciál a plnohodnotne žiť. 

Výzva programu podporí vytváranie služieb starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve, ktoré budú 

deťom na Slovensku dlhodobo prístupné a posilní systém vzdelávania a starostlivosti tak, aby bol 

odolnejší v časoch krízy a prístupný pre akékoľvek zraniteľné deti. 

Výzva podporí projekty, ktoré sú zamerané na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie detí, ktoré utiekli 

pred vojnou na Ukrajine a iné zraniteľné deti (deti vo veku 0 – 10 rokov) a sociálnu kohéziu, a to 

najmä v oblasti: 

• podpory spravodlivého prístupu k vzdelávacím príležitostiam, zohľadňujúc špecifické 

potreby každého dieťaťa; 

• podpory detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a zraniteľných detí, ich rodičov a 

sprevádzajúcich osôb i opatrovníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; 

• psychosociálnej podpory a podpory duševného zdravia detí a ich rodičov a 

sprevádzajúcich osôb a opatrovníkov, najmä v súvislosti s núteným vysídlením a zvýšenou 

stresovou záťažou;  

• realizácie aktivít sociálnej súdržnosti na miestnej a komunitnej úrovni, participácie a 

posilnenia postavenia detí a ich rodín; 

• podpory a vzdelávania rodičov/opatrovníkov v oblasti optimálnej starostlivosti, najmä v 

časoch krízy1; 

• podpory a vzdelávania pre rodičov, sprevádzajúce osoby a opatrovníkov detí a odborníkov 

pracujúcich s deťmi, ktoré si vyžadujú intenzívnu podporu, vrátane detí so zdravotným 

 
1 Optimálna starostlivosť (z angl. „nurturing care“) zahŕňa päť vzájomne prepojených a nedeliteľných zložiek starostlivosti, 
ktoré deťom umožnia dosiahnuť svoj plný potenciál: dobré zdravie; primeraná výživa; bezpečnosť a ochrana; vnímavá 
opatera a príležitosti na učenie. Viac informácií o „nurturing care“ nájdete tu: https://nurturing-care.org/what-is-nurturing-
care/ 



   
  

   
 

znevýhodnením, oneskoreným vývinom a ťažkosťami vyžadujúcimi zvýšenú alebo 

špecifickú starostlivosť; 

• materiálneho zabezpečenia, vrátane zabezpečovania vhodných učebných materiálov 

a digitálnych vzdelávacích zariadení; 

• budovania odborných personálnych kapacít pracujúcich priamo s deťmi, ktoré nie sú 

financované z verejných zdrojov; 

• budovania partnerstiev a šírenia príkladov dobrej praxe; 

• podpory šírenia a uplatňovania osvedčených postupov v oblasti optimálnej starostlivosti 

o deti v ranom detstve, vrátane správnej výživy dojčiat a zdravia a výživy malých detí; 

• podpory rozširovania kapacít a systematických krokov, ktoré majú dlhodobý pozitívny 

prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, a ktoré nie sú zabezpečované 

z verejných zdrojov. 

 

Cieľovou skupinou projektu sú: 

• deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine vo veku od 0 do 10 rokov (povinné) a iné zraniteľné 

deti od 0 do 10 rokov; 

• rodičia, opatrovníci a sprevádzajúce osoby starajúce sa o tieto deti; 

• učitelia, vychovávatelia a ďalší odborníci pracujúci s deťmi od 0 do 10 rokov.  

 
Žiadateľ musí v žiadosti jasne vysvetliť, s ktorými skupinami zraniteľných detí bude pracovať (deti, 
ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti so zdravotným 
znevýhodnením a pod.), a opísať ich špecifické potreby a ako ich bude riešiť. V projekte musia byť v čo 
najväčšom počte zapojené deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine. Žiadateľ musí v projekte uviesť 
celkový počet zapojených detí do projektu, a tiež počet detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a 
zraniteľných detí zapojených do projektu.  
 
Projekty realizované v multi-sektorových partnerstvách, do ktorých sú zapojené obce a/alebo 

regionálne samosprávy (a/alebo nimi zriadené organizácie), s čo najvyšším celkovým počtom 

zapojených detí a čo najvyšším podielom detí z Ukrajiny budú uprednostnené. Správcovia programu 

Spolu pre deti podpíšu so zapojenými samosprávami Memorandum o porozumení s cieľom zabezpečiť 

udržateľnosť podporených intervencií reagujúcich na naliehavé potreby detí a rodín, ktoré utiekli 

z Ukrajiny na Slovensko. Vzor Memoranda o porozumení bude vopred poskytnutý. V prípade 

akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Memoranda kontaktujte Barboru Vanekovú na adrese 

bvanek@unicef.org. 

Príjemcovia grantu budú mať možnosť spolupracovať s mentormi a zúčastniť sa rôznorodých 

odborných školení na posilnenie kvality a dosahu podporených projektov. Tento aspekt programu 

bude zameraný na zdieľanie dobrej praxe, prácu s deťmi s rôznorodými potrebami, posilnenie inklúzie 

vo vzdelávacích inštitúciách, na vytváranie podporného prostredia na úrovni samospráv s cieľom 

poskytovania inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. 

 

 

 



   
  

   
 

3. Oprávnení žiadatelia 
 

O finančné  prostriedky  na  projekt sa  môžu  uchádzať nižšie uvedení oprávnení žiadatelia so sídlom 

v SR: 

• miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie; 

• materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno e) iná 

právnická osoba alebo fyzická osoba; 

• zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom sociálnej 

služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

• iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre 

deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie založené 

cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď....); 

• mimovládne neziskové organizácie: 

o občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších 
predpisov; 

o neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa 
zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov; 

o neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších 
predpisov; 

o nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov; 
o Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Právnické osoby – osoby zapísané v obchodnom registri v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (§ 27 odst.2) nie sú oprávneným žiadateľom o grant v tejto výzve. 
 
Jeden žiadateľ môže podať v tejto výzve iba jednu žiadosť o grant. 

 

4.  Financovanie a podmienky 
 

Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 1 090 000 eur. 

Žiadateľ sa môže uchádzať o malý grant alebo o veľký grant podľa nižšie uvedených kritérií a 

podmienok. 

Základné kritéria a podmienky (pre malé aj veľké granty): 

• vytváranie a upevňovanie lokálnych partnerstiev je žiadúce; 

• reagovanie na aktuálne naliehavé potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na 

Slovensko a zapojenie maximálneho možného počtu týchto detí; 

• participácia na vzdelávacích aktivitách programu Spolu pre deti (viď sekciu 2), špecificky: 

• spolupráca s prideleným mentorom, ktorý bude odborne prispievať k úspešnej 

realizácii projektu (pre príjemcov malých grantov voliteľné, pre príjemcov veľkých 

grantov povinné); 



   
  

   
 

• povinná účasť prijímateľa grantu na pripravovaných vzdelávacích aktivitách 

Karpatskej nadácie a UNICEF v rozsahu minimálne:  

▪ účasť na jednom z dvoch intenzívnych školení, ktoré budú realizované lokálne 

alebo na konferencii o inkluzívnom vzdelávaní; 

▪ účasť na webinári o príkladoch dobrej praxe; 

▪ účasť na školení o Ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním. 

 

A: Malé granty – podpora na jeden projekt od 10 000 eur do 29 999 eur, najmä na: 

• vytváranie nových a rozširovanie už poskytovaných služieb ranej starostlivosti a vzdelávania, 

programov a aktivít (vrátane zabezpečenia materiálov/pomôcok pre hru a vzdelávanie), ktoré 

reagujú na potreby detí a rodín utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných skupín ; 

• budovanie personálnych kapacít, ktoré nie sú inak financované z verejných zdrojov; 

• podpora a vzdelávanie rodičov (vrátane neformálnych podporných skupín a podporných 

skupín vedených odborníkmi) v súlade so zameraním výzvy; 

Príklady žiadúcich projektových zámerov sú uvedené v závere výzvy. 

Projekty realizované priamo alebo v partnerstve so samosprávou alebo ňou zriadenou organizáciou 

budú uprednostnené. 

Projekt musí byť ukončený najneskôr do 31. 10. 2023. 

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v troch platbách. Prvá platba (60 % grantu) bude 
poskytnutá formou preddavku alebo refundácie po podpise zmluvy o realizácii projektu. Druhá platba 
(max. 30 % grantu) bude poskytnutá formou preddavku alebo refundácie po schválení priebežnej 
správy a priebežného vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou. Tretia platba grantu bude 
poskytnutá formou refundácie (max. 100 % grantu) po schválení záverečnej správy a záverečného 
vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou. 

Spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 5 % žiadaného grantu. Spoluúčasť môže byť finančná alebo 
nefinančná, avšak náklady spoluúčasti musia byť preukázateľné a v súlade s Finančnou príručkou už 
pri podávaní žiadosti (vyčíslený vklad dobrovoľníckej práce, vyčíslený vklad vlastného majetku 
a prostriedkov použitých v súvislosti s realizáciou projektu). 

 

B: Veľké granty – podpora na jeden projekt od 30 000 eur do 80 000 eur, najmä pre: 

• strategické projekty, ktoré sú realizované samosprávou (alebo ňou zriadenou organizáciou) 

a/alebo v multi-sektorálnych partnerstvách, napríklad projekty realizované v partnerstvách 

medzi obcami, nimi zriadenými vzdelávacími a inými inštitúciami a miestnymi mimovládnymi 

neziskovými organizáciami; 

• projekty zamerané na strategický a dlhodobý rozvoj aktivít, a teda aj posilnenie kapacít 

samospráv efektívne plánovať a monitorovať poskytovanie vzdelávania – aj v ranom detstve 

(napr. kapacity základných a materských škôl, včasná intervencia a iné sociálne služby, 

poskytovanie programov podpory rodičovstva prostredníctvom spolupráce s mimovládnymi 

neziskovými organizáciami, združeniami rodičov a školskými zariadeniami); 

• projekty prispievajúce k strategickej zmene pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania, a to 

s ohľadom na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine. 

Príklady žiadúcich projektových zámerov sú uvedené v závere tejto výzvy. 



   
  

   
 

Projekt musí byť ukončený najneskôr  do 31. 10. 2023. 

Projekt sa musí preukázateľne realizovať v spolupráci so samosprávou (alebo ňou zriadenou 

organizáciou) a ideálne aj s ďalším relevantným partnerom/partnermi. V prípade, ak je žiadateľom 

samospráva, alebo ňou zriadená organizácia, je potrebná spolupráca minimálne s jedným 

relevantným partnerom. Spoluprácu je potrebné preukázať priložením čestného prehlásenia 

o partnerstve, memoranda o spolupráci alebo iného relevantného dokladu, z ktorého bude jasné, aké 

sú úlohy  partnera/partnerov na predkladanom projekte, vrátane udržateľnosti partnerstva. 

Informácie o partneroch a ich úlohách na projekte budú zahrnuté aj v žiadosti o grant.  

V prípade získania grantu, práva a povinnosti Prijímateľa grantu a Partnerov projektu budú stanovené 

v Zmluve o realizácii projektu, ktorá bude podpísaná medzi Karpatskou nadáciou, Prijímateľom a 

Partnermi projektu. 

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v troch platbách. Prvá platba (60 % grantu) bude 
poskytnutá formou preddavku alebo refundácie po podpise zmluvy o realizácii projektu. Druhá platba 
(max. 30 % grantu) bude poskytnutá formou preddavku alebo refundácie po schválení priebežnej 
správy a priebežného vyúčtovania projektu Karpatskou nadáciou. Tretia platba bude poskytnutá 
formou refundácie (max. 100 % grantu) po schválení záverečnej správy a záverečného vyúčtovania 
projektu Karpatskou nadáciou. 

Spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 5 % žiadaného grantu. Spoluúčasť môže byť finančná alebo 
nefinančná, avšak náklady spoluúčasti musia byť preukázateľné a v súlade s Finančnou príručkou už 
pri podávaní žiadosti (vyčíslený vklad dobrovoľníckej práce, vyčíslený vklad vlastného majetku 
a prostriedkov použitých v súvislosti s realizáciou projektu).  

 

5. Časový harmonogram 
 

1. kolo výzvy: 

Vyhlásenie výzvy:     23. 01. 2023   

Uzávierka prijímania žiadostí:    28. 02. 2023 

Hodnotenie žiadostí do:    20. 03. 2023 

Zverejnenie výsledkov:     21. 03. 2023 

Realizácia projektov od:    01. 01. 2023*  

Realizácia projektov najneskôr do:   31. 10. 2023  

*V žiadosti o grant môžu byť uvedené výdavky, ktoré vzniknú najskôr k 01. 01. 2023 a priamo súvisia 

s predkladaným projektom. Všetky výdavky musia byť riadne vyúčtované v zmysle platných právnych 

predpisov SR. Oprávnenosť výdavkov bude, v prípade udelenia grantu, posudzovaná v zmysle pravidiel 

uvedených pre finančné vyúčtovanie nákladov projektu. 

 

 

 



   
  

   
 

2. kolo výzvy, v prípade, ak nebudú vyčerpané všetky prostriedky z rozpočtu programu v 1. kole: 

Vyhlásenie výzvy:     27. 03. 2023    

Uzávierka prijímania žiadostí:    18. 04. 2023 

Hodnotenie žiadostí do:    09. 05. 2023 

Zverejnenie výsledkov:     10. 05. 2023 

Realizácia projektov od:    01. 01. 2023* 

Realizácia projektov najneskôr do:   31. 10. 2023  

*V žiadosti o grant môžu byť uvedené výdavky, ktoré vzniknú najskôr k 01. 01. 2023 a priamo súvisia 

s predkladaným projektom. Všetky výdavky musia byť riadne vyúčtované v zmysle platných právnych 

predpisov SR. Oprávnenosť výdavkov bude, v prípade udelenia grantu, posudzovaná v zmysle pravidiel 

uvedených pre finančné vyúčtovanie nákladov projektu.  

 

6. Príprava a podávanie žiadostí 
 

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na 

stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii  Získaj podporu – Finančná podpora – Spolu pre deti. 

Žiadateľ si po prihlásení do systému vyberie formulár podľa toho, či sa uchádza o malý grant alebo 

veľký grant. 

Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky  

najneskôr do konca dňa 28. 02. 2023, respektíve do 18. 04. 2023 v druhom kole prijímania žiadostí. 

Povinné prílohy k žiadosti o grant musia byť podpísané štatutárnym/nou zástupcom/kyňou 

organizácie, a podané vo formáte pdf elektronicky (prílohy je možné si stiahnuť po prihlásení sa do 

systému na podávanie žiadosti o grant www.granty.karpatskanadacia.sk):  

• Príloha 1: Rozpočet projektu; 

• Príloha 2: Aktivity a výstupy projektu;  

• Príloha 3:  

▪ čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov a o vysporiadaní záväzkov 

voči štátnemu rozpočtu; 

▪ čestné prehlásenie o partnerstve na projekte (povinné pre všetkých 

žiadateľov o veľký grant a v prípade realizácie projektu v partnerstve aj pre 

žiadateľov o malý grant). 

Žiadatelia, ktorí získajú podporu, zašlú do 3 kalendárnych dní od oznámenia výsledkov nasledujúce 

dokumenty v elektronickej podobe: 

• doklad o vedení bankového účtu žiadateľa resp. aktuálny výpis z bankového účtu žiadateľa, 

z ktorého je zrejmé, že účet patrí žiadateľovi; 

• doklad o registrácii žiadateľa (napr. elektronický výpis z príslušného registra podpísaný 

štatutárnym zástupcom, zakladacia listina, štatút a podobne) a doklad, ktorý predstavuje typ 

http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
http://www.karpatskanadacia.sk/


   
  

   
 

a vnútorné fungovanie organizácie (napr. stanovy, štatút), ak nie je totožný s dokladom 

o registrácii. 

Karpatská nadácia si môže od úspešných žiadateľov vyžiadať aj originály ostatných dokumentov, ktoré 

sú povinnou prílohou k žiadosti, resp. predloženie notársky overených kópií povinných príloh. 

7. Hodnotenie žiadostí 
 

• Formálna kontrola – všetky žiadosti budú kontrolované z hľadiska splnenia formálnych 

podmienok tejto výzvy (najmä oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie, dodržanie 

termínov a podobne), ako aj, či žiadateľ nie je na zozname sankcionovaných osôb OSN a či 

aktivity žiadateľa alebo partnera nie sú v konflikte s poslaním, Etickým kódexom a politikami 

Karpatskej nadácie a UNICEF.  

• Hodnotenie nezávislou odbornou komisiou – žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti 

výzvy, budú hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá odporučí projekty pre 

udelenie grantu. 

• Súhlas Správnej rady Karpatskej nadácie – konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme 

Správna rada Karpatskej nadácie uznesením na základe odporúčania odbornej komisie. 

 

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke Karpatskej nadácie.  

O výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní aj elektronicky na uvedenej e-

mailovej adrese. 

 

8. Kritéria hodnotenia projektov 
 

1. Projekt zapája do realizácie samosprávu alebo ňou zriadenú organizáciu. V prípade, ak je 
žiadateľom samospráva, sú do realizácie projektu zapojení ďalší relevantní partneri.  
Špecificky pre veľký grant: Zapojenie samosprávy  alebo ňou zriadenou organizáciou do 
projektu je povinné. 

2. Do realizácie projektu je zapojených viacero subjektov (štátne orgány, mimovládne neziskové 
organizácie a pod.) a projekty zároveň uplatňujú medzi-sektorový prístup (t. j. zohľadňujú 
holistické (celostné) potreby detí a ich rodín  prostredníctvom intervencií naprieč sektormi 
školstva, zdravotníctva, ochrany atď.). 

3. Projekt jasne opisuje riešenie uvedeného problému, s ohľadom na vytvorenie udržateľných 
systémových zmien na miestnej/regionálnej úrovni. Projekt zároveň vychádza z reálnych 
potrieb cieľovej skupiny s ohľadom na jej socio-kultúrne, jazykové a iné špecifiká. 
Špecificky pre veľký grant: Projekt zavádza udržateľné, komplexné, inovatívne a osvedčené 
poznatky, nástroje, metodiky, riešenia a prístupy založené na dôkazoch v oblasti inkluzívneho 
vzdelávania a starostlivosti (napr. je súčasťou pravidelného monitorovania, plánovania, 
rozpočtovania a vyhodnocovacích mechanizmov na miestnej úrovni). 

4. Zámer projektu je v súlade so zámerom grantovej výzvy, vrátane zamerania sa na zraniteľné 
deti vo veku 0 – 10 rokov a na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine 
(sprístupnenie formálneho a neformálneho vzdelávania pre cieľovú skupinu detí (najmä v 
ranom detstve)/prístup detí k vzdelávacím materiálom a technológiám/deti a ich opatrovníci 
využívajú psychosociálnu podporu a podporu pre duševné zdravie/využívanie poradenstva v 



   
  

   
 

oblasti optimálnej výživy pre dojčatá a malé deti/kľúčoví aktéri participujú na aktivitách 
zameraných na zmeny v správaní s cieľom zabezpečenia optimálneho vývinu a rozvoja cieľovej 
skupiny detí). 

5. Projekt má jasne definované ciele. Ciele projektu sú špecifické, merateľné, realizovateľné, 
dosiahnuteľné a časovo ohraničené. 

6. Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané a logicky na seba nadväzujú tak, aby ich 
realizáciou žiadateľ dosiahol cieľ/ciele projektu. Aktivity zohľadňujú holistické (celostné) 
potreby detí a ich rodín a zasahujú naprieč sektormi vzdelávania, zdravotníctva, ochrany atď. 

7. V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou/sú cieľové skupiny, aké sú jej/ich 
potreby a aká je jej/ich veľkosť. Projekt reaguje na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na 
Ukrajine, ich rodičov/sprevádzajúce osoby/opatrovníkov a jasne opisuje, aký prínos bude mať 
realizácia projektu špecificky pre túto cieľovú skupinu, ako aj iné zahrnuté cieľové skupiny. 
Projekt zahŕňa čo najväčší počet detí, ako priamych a nepriamych užívateľov výsledkov 
projektu, a čo najväčší podiel detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, najmä tých bez 
prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti. Veľkosť zapojenej cieľovej skupiny je vypočítaná 
realisticky (ak je jedna osoba zapojená vo viacerých tematicky odlišných aktivitách, má byť 
započítaná osobitne pre každú aktivitu) 

8. Výsledky projektu sú jasne, realisticky, kvantitatívne a kvalitatívne definované. Dopad 
projektu je jasne popísaný a dosiahnuteľný. 

9. Rozpočet projektu je nákladovo efektívny, realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený. 
Projekt dodržuje podmienky spolufinancovania.  

10. Žiadateľ má jasnú predstavu o udržateľnosti projektu a o  aktivitách nadväzujúcich na 
podporený projekt.  
Špecificky pre veľký grant: Žiadateľ jasne uviedol, ako zabezpečí udržateľnosť projektu.  

11. V projekte sú jasne opísané a vyhodnotené riziká a tiež opatrenia na ich zmiernenie. 
12. Žiadateľ má jasný plán komunikovania výsledkov projektu verejnosti. (Komunikácia projektu 

sa bude riadiť Príručkou grantového programu pre komunikáciu, ktorú poskytne Karpatská 
nadácia a UNICEF pred podpisom zmluvy).  

 
 

9. Neoprávnené výdavky a aktivity 
 

• Pokrytie režijných výdavkov žiadateľa, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu; 

• pokrytie výdavkov žiadateľa, ktoré je možné financovať z verejných zdrojov (napríklad, 
mzdové a ostatné osobné náklady pre podporné tímy); 

• nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov; 

• prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom; 

• investičné výdavky; 

• ďalšie výdavky, ktoré nie sú v súlade s Finančnou príručkou prijímateľa; 

• aktivity, ktorých prínos nie je určený pre zraniteľné deti od 0 do 10 rokov, v rátane detí, ktoré 
utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;   

• aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov;    

• aktivity na ovplyvňovanie výsledkov akýchkoľvek volieb. 
 

 

 



   
  

   
 

Dôvody na vyradenie žiadosti z hodnotenia: 

• žiadosť predložená neoprávneným subjektom;  

• žiadosť neobsahuje všetky požadované dokumenty; 

• žiadosť nespĺňa podmienky tejto výzvy; 

• je dôvodné podozrenie, že organizácia alebo aktivity projektu sú v rozpore s  poslaním a 

politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom (dostupný na 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/) a Politikou ochrany práv 

dieťaťa (dostupná na http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/). 

 

10. Konzultácie 
 

Konzultácie k výzve poskytuje Karpatská nadácia e-mailom alebo telefonicky v pracovných dňoch 

(utorok-streda-štvrtok) v čase od 10:00 do 15:00 hod. 

Kontakt pre konzultáciu finančnej časti a vyúčtovania: 

Jana Bodnárová, jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk, 0903 605 353 

Kontakt pre konzultáciu obsahovej časti: 

Nora Čéplőová, nora.ceploova@karpatskanadacia.sk, 0907 027 833 

 

11. Príklady vítaných projektových zámerov 
 

• Programy zamerané na vzdelávanie v ranom veku prostredníctvom hravého prostredia a 

zapojenia rodičov a sprevádzajúcich osôb, vrátane prekonávania problémov s jazykovou 

a kultúrnou odlišnosťou; 

• rozširovanie a zvyšovanie kvality formálneho aj neformálneho vzdelávania, so zameraním na 

deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• posilňovanie kapacít príjemcov grantov na plánovanie a implementáciu udržateľných služieb 

v ranom vzdelávaní a starostlivosti;  

• budovanie tých kapacít, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov, a ktoré umožnia 

navýšenie počtu detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine do vzdelávacích inštitúcii a prispejú 

k celkovej integrácii a pohode detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• posilnenie personálnych kapacít vo vývinovo vhodných pedagogikách v oblasti vzdelávania a 

starostlivosti v ranom detstve; 

• zavádzanie inovatívnych a pružných  služieb pre zraniteľné deti a deti, ktoré utiekli pred vojnou 

na Ukrajine v predškolskom veku (napr. 4-hodinová starostlivosť o deti ponúkaná v rámci 

celodenného programu, centrum hry a vzdelávania v komunitnom centre, zavedenie novej 

sociálnej služby poskytovanej samosprávou, a pod.); 

• vypracovanie vzdelávacích modulov a metodických usmernení k starostlivosti a vzdelávaniu 

detí v ranom detstve, s ohľadom aj na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• zavádzanie komplexných prístupov k starostlivosti a vzdelávaniu detí v ranom detstve, 

s ohľadom aj na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine (programy na vzdelávanie 

a starostlivosť v ranom veku, zdravie a výživu, ochranu detí a podpory rodičov); 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
mailto:jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
mailto:nora.ceploova@karpatskanadacia.sk


   
  

   
 

• poskytovanie špecializovaných školení o inkluzívnom vzdelávaní v ranom detstve, s ohľadom 

aj na potreby detí utečencov z Ukrajiny; 

• vytváranie siete kľúčových aktérov na rozvoj komunálnej a regionálnej stratégie v téme 

inklúzie s ohľadom na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• participatívne a na dátach založené plánovanie aktivít a nových služieb samosprávy, vrátane 

rozvoja príležitostí na vypočutie hlasov rodín utečencov; 

• advokačné aktivity prispievajúce k strategickej zmene pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania 

na Slovensku, a to s ohľadom na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• poradenstvo, odborné odporúčania a psychosociálna podpora rodičom malých detí so 

zdravotným znevýhodnením/oneskoreným vývojom/vývojovými ťažkosťami alebo rizikovým 

vývinom, ako súčasť včasnej intervencie, so zameraním aj na deti,, ktoré utiekli pred vojnou 

na Ukrajine; 

• aktivity zamerané na oblasť duševného zdravia a psychosociálnej podpory pre deti aj ich 

rodičov, sprevádzajúce osoby a opatrovateľov detí; 

• poradenstvo v oblasti stravy a výživy malých detí a imunizácie; 

• podpora rodičovských podporných skupín pre rodičov malých detí (0 – 6 rokov), vrátane detí 

so zdravotným postihnutím/oneskoreným vývojom a ťažkosťami, so zameraním aj na deti,  

ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• cielené programy, ktoré majú jednu alebo viac aktivít zameraných na zvyšovanie rodičovských 

kompetencií a so zameraním aj na rodičov, sprevádzajúce osoby a opatrovníkov detí,  ktoré 

utiekli pred vojnou na Ukrajine; 

• rodičovské programy navrhnuté a poskytované špeciálne na riešenie problémov rodičovstva 

počas stresu/núteného vysídlenia/ťažkých prechodov; 

• poskytovanie špecializovaných terapií, so zameraním aj na deti, ktoré utiekli pred vojnou na 

Ukrajine; 

• programy, ktoré podporujú a zlepšujú prístup detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine 

k zdravotnej starostlivosti. 

 


