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Podpora vzdelávania
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania
predmetu,
 jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
 obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 4. do 15. 5. 2016
HLASOVANIE:
od 1. 6. do 30. 6. 2016
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
1. 7. 2016
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.
Bližšie info: http://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/podpora-vzdelavania.html

Vďaka Nadácii Orange
pribudol na Slovensku nový Lab
Lab powered by Nadácia Orange – to je nové miesto, kde sa môžu naberať nové digitálne zručnosti
záujemcovia o najmodernejšie technológie.
Umelci, vývojári, vynálezcovia, mladí profesionáli, študenti i verejnosť nájdu v Labe možnosti, ako
si overiť svoje vedomosti v praxi, či ako sa priučiť práci s modernými technológiami. Nadácia
Orange v spolupráci s Alianciou Stará tržnica uvádza do života kreatívnu vzdelávaco-komunitnú
dielňu, ktorá má slúžiť ako otvorená platforma pre vzdelávanie a digitálnu inováciu. Priestor s
moderným vybavením je súčasťou medzinárodného programu Solidarity FabLab a vznikol s
podporou Orange Foundation.
Moderné vzdelávanie kľúčom k úspechu
Lab sa otvára v čase, keď Nadácia Orange – jedna z prvých firemných nadácií na Slovensku
vôbec – oslavuje už svoje 17. narodeniny. Jej strategickými prioritami sú aj v roku 2016
najmä podpora moderného vzdelávania a komunitného rozvoja. „Vytvorením otvoreného
komunitného a vzdelávacieho priestoru s možnosťami pracovať s moderným vybavením, ktoré nie
je bežne dostupné ani v školách, chceme podporiť v mladých ľuďoch zvedavosť a tvorivosť,“ hovorí
správkyňa nadácie Andrea Cocherová. Inštitúcie podobné Labu vznikajú v posledných rokoch po
celom svete a poukazujú tak na dôležitosť poznania digitálnych technológií ako súčasti moderného
vzdelávania. Napriek tomu je však ich dostupnosť na Slovensku nedostatočná. „Ako firma
pôsobiaca v biznise, kde sú moderné technológie nevyhnutnou súčasťou, si veľmi dobre
uvedomujeme, že ich znalosť a ovládanie v každom odbore sú pre študentov, ako aj
mladých profesionálov, z hľadiska konkurencieschopnosti kľúčové,“ hovorí generálny riaditeľ
spoločnosti Orange Slovensko a člen správnej rady Nadácie Orange Pavol Lančarič. „Verím, že
nadobudnuté schopnosti a zručnosti v Labe premenia vo svoju úspešnú budúcnosť,“ dodáva.
3D tlačiareň, ploter i CNC fréza
Lab v priestoroch Starej tržnice je rozdelený do dvoch priestorov. V hornom, do ktorého sa
verejnosť dostane priamo z Námestia SNP, ponúka prístup k „čistejším“ prístrojom ako je laserová
rezačka, 3D tlačiareň či ploter. Pre užívateľov budú pripravené aj 3D perá, ktoré Nadácia Orange

venovala Labu pri oficiálnom otvorení. Návštevníci nájdu v tomto priestore okrem strojov i obchod
s drobným spotrebným materiálom, k dispozícii tiež majú študijné materiály, knihy, časopisy,
návody, aj hotové produkty, ktoré v Labe vznikli. Dostupný je tiež priestor, kde si môžu zakúpiť
občerstvenie. Priestor bude rovnako slúžiť primárne mimovládnym organizáciám a start upom na workshopy a rôznorodé vzdelávacie aktivity, diskusie, stretnutia.
V suterénnych priestoroch už čoskoro pribudnú hlučnejšie stroje na spracovanie dreva, frézy, píly,
mikropočítače a ďalšie technológie určené na digitálnu fabrikáciu. Lab je prístupný širokej
verejnosti každý pracovný deň od 8.00 do 22.00 hod. Pre tých, ktorí plánujú navštevovať
Lab pravidelnejšie je pripravený členský program, ktorý za symbolický mesačný poplatok
od 5 eur umožní rezervovať si čas pri strojoch a naplánovať si tak svoju prácu. Každý člen
Labu a záujemca o prácu s vybavením bude najprv na prácu s technológiami dôkladne zaškolený
a potom už môže stroje plne využívať.
Učebné pomôcky, prototypy i nábytok
Mladých ľudí môže do Labu prilákať najmä všestrannosť využitia strojov – sami si totiž
poľahky dokážu vyrobiť školské pomôcky či prototypy svojich nápadov. Či už pôjde o bábky
do študentských filmov, makety architektonických budov alebo dizajnérske produkty, v
Labe nie je skoro nič nemožné. Lab chce tiež pravidelne organizovať podujatia, na ktorých
môže verejnosť stretnúť zaujímavých domácich i zahraničných odborníkov z oblasti
digitálnej inovácie a získať tak inšpiratívne know-how. Kreatívne laboratórium, v ktorom sa
pomocou technológií budúcnosti menia predstavy na skutočnosť a teória na prax, verí, že pritiahne
živú komunitu zvedavých mladých ľudí. Informácie o pripravovaných podujatiach budú priebežne
zverejňované na webstránke www.lab.cafe či facebookovom profile Labu.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/vdaka-nadacii-orange-pribudol-na-slovensku-novylab/1829?utm_source=Zodpovedn%C3%A9+podnikanie+Sum%C3%A1r+%C4%8Dl%C3%A1nkov&utm_campaign=488128a1d
5-Zodpovedne+podnikanie+RSS&utm_medium=email&utm_term=0_688c1cfde6-488128a1d5-325744253?lang=sk_SK

VÝZVA AJ PRE VÁS:
TRIEDENIE, ZHODNOCOVANIE
A ÚPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.
Oprávnení žiadatelia pre všetky aktivity:
- Právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je
oprávnená na nakladanie s odpadom
- Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP,
ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí
- Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce
Pre aktivitu č. 1 Triedený zber komunálnych odpadov a Pre aktivitu č. 3 Mechanickobiologická úprava zmesových komunálnych odpadov sú oprávnenými žiadateľmi subjekty
územnej samosprávy a to výlučne:
- Príspevkové organizácie obcí
- Rozpočtové organizácie obcí
Pre aktivitu č. 2 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú subjekty
územnej samosprávy a to výlučne:
- Obce
- Združenia obcí
- Príspevkové organizácie obcí,
- Rozpočtové organizácie obcí.
V rámci uvedenej aktivity sa podporuje:

1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov a
stojísk na umiestnenie zberných nádob
- Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
- Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek
komunálnych odpadov
2.Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu16 , t.j.:
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
- Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach
- Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
3. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
- Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych
odpadov
- Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na
mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na projekt
nesmie presiahnuť 4 mil. €.
Maximálna výška príspevku na prvú aktivitu –nesmie presiahnuť sumu 1,5 mil. €
Maximálna výška príspevku na druhú aktivitu –nesmie presiahnuť sumu 2,5 mil. €
Maximálna výška príspevku na tretiu aktivitu – nesmie presiahnuť sumu 50 tis. €
Zároveň celkové náklady na projekt nesmú presiahnuť 20 mil. €
Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5 %
Dátum uzavretia: v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na
základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany
potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom
sídle www.op-kzp.sk.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.4.2016
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.7.2016
Termín uzavretia kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/11-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zberkomunalnych-odpadov-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-komunalneho-odpadu-a-mechanicko-biologicku-upravukomunalnych-odpadov/

VÝZVA PRE OBCE
A SAMOSPRÁVNY KRAJ:
„Zdravie na tanieri 2016“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie
na tanieri 2016“
Oprávnení žiadatelia:
- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania
Cieľ:
- realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách
- motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov
- podpora diétneho režimu stravovania
- pitný režim na tému „moje aqua video“ alebo „moje aqua selfie“
- podpora odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov

Minimálna výška podpory na 1 žiadateľa: 700 €
Maximálna výška podpory na 1 žiadateľa: 7 000 €
Uzávierka prijímania žiadostí: 8.4.2016
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedyvyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-podporu-zdravia-a-zdraveho-zivotneho-stylu-v-ramci-projektu-„zdravie-na-tanieri2016“/

VÝZVA AJ PRE VÁS:
POMÔŽTE SVOJEJ KOMUNITE
Nadácia VÚB vyhlásila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie
a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite.
Oprávnení žiadatelia:
- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví)
- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva)
- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania
a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí
- samosprávy
O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude
priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu
Cieľom programu je:
- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom
- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí
- riešiť miestne problémy
- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu
Nadácia VÚB podporí cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €
Maximálna výška grantu je 1 500 €
Projekty musia mať neziskový charakter, uzávierka odoslania žiadostí o grant: 28.4.2016.
Bližšie info: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75

SÚŤAŽ "NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2016"
Priebeh súťaže: od 1.4.2016 (od 12:00) do 31.10.2016 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Mesto Slovenska 2016 a Obec Slovenska 2016.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce
Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!
2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to
znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov
denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.
3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov
odovzdávajúcich hlas.

SÚŤAŽ "PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2016"
Priebeh súťaže: od 1.4.2016 (od 12:00) do 31.10.2016 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2016 a Starosta Slovenska 2016.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť podporiť primátorov
a starostov miest a obcí Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!
2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými
aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec.
Popis je možné zaslať pomocou baneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.
3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý
primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta
alebo obce.
Výsledky budú zverejnené 5.11.2016 o 12:00 hod.
Zdroj: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2016

Triedený zber komunálnych odpadov
a mechanicko-biologická úprava
komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.
Oprávnené aktivity:
1. Triedený zber komunálnych odpadov:
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a stojísk na umiestnenie
zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov
vznikajúcich v záujmovom území (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je
v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne)
- Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods.
5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za
nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr.
nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje)
- Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených
zložiek komunálnych odpadov za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch
obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a
ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

2. Mechanicko – biologická úprava zmesových komunálnych odpadov:
- Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych
odpadov zo záujmového územia, za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie
zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv.
mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanickobiologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
- Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanickobiologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberových vozidiel a zberných
nádob na zmesový komunálny odpad).
3. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, t.j.:
- Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti a
propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť
investičných projektov. (samostatné projekty zamerané na aktivitu č. 3, bez kombinácie s
oprávnenými aktivitami 1 alebo 2, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa
oprávnenosti aktivít realizácie projektu).
Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejných úloh v
oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:
Subjekty územnej samosprávy a to výlučne:
- obce,
- združenia obcí.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 4 mil. EUR.
Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu - Triedený zber komunálnych odpadov
nesmie presiahnuť sumu 1,5 mil. EUR.
Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu - Zvyšovanie informovanosti v oblasti
odpadového hospodárstva nesmie presiahnuť 10 % z oprávnených výdavkov na aktivitu
Triedený zber komunálnych odpadov alebo na aktivitu Mechanicko-biologická úprava
zmesových komunálnych odpadov, najviac však do výšky 30 tis. EUR.
Dátum uzavretia: v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na
základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany
potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom
sídle www.op-kzp.sk.
Stanovené hodnotiace kolá:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.4.2016
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.7.2016
Termín uzavretia kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zberkomunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

Futbal to je hra! 2016
Rozmýšľate, ako skvalitniť podmienky pre hranie futbalu v klube vašich detí? Záleží vám, aby sa
čo najviac detí zaujímalo o futbal? A máte v tejto oblasti minimálne 3-ročné skúsenosti? Tak
neváhajte a predložte svoj projekt!
Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré
predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. Partnerom programu
je Slovenský futbalový zväz.
Oblasti podpory
V programe Futbal to je hra! môžete požiadať o grant na skvalitnenie činnosti futbalových klubov
detí:
 na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele),




na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika),
na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu
ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.).
Oprávnení žiadatelia o grant
O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:
 futbalový klub, resp. telovýchovná jednota s min. 3-ročnou históriou práce s mládežníckymi
kategóriami (právna forma: občianske združenie, nezisková organizácia a iné);
 obce a mestá na Slovensku do 15 tisíc obyvateľov.
O grant sa nemôžu uchádzať profesionálne mládežnícke kluby, podnikateľské subjekty,
podnikatelia na základe živnosti a iné fyzické osoby.
Oprávnená výška grantu a financovanie projektu
Na jeden projekt poskytneme grant v minimálnej sume 1 000 eur a maximálnej sume 3 000 eur. V
grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 60 000 eur. Grant možno použiť
najmä na materiálne náklady.
Časový harmonogram grantového programu
 vyhlásenie grantového programu: 1. apríl 2016
 uzávierka prijímania žiadostí o grant: 13. máj 2016
 spracovanie projektov na hlasovanie: 14. máj – 31. máj 2016
 hlasovanie: 1. jún – 30. jún 2016
 zverejnenie výsledkov: 1. júl 2016
 podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, prideľovanie prostriedkov: 1. júl – 31. júl 2016
 realizácia projektu: 1. august – 30. november 2016
 uzávierka pre ukončenie projektov a vyúčtovanie projektov podporených organizácií: 30.
novembra 2016
Povinné prílohy:
 sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);
 sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná
listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným
registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;
 sken menovacieho dekrétu štatutára organizácie;
 v tejto časti vložte aj 1 - 3 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt a aktivity klubu. K
fotografiám pridajte popis. Maximálna veľkosť priloženej fotografie môže byť 3 MB,
odporúčaný rozmer 660x440 px.
 Prvá fotografia v poradí bude zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní.
Bližšie info: http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/futbal-to-je-hra-2016

Vzdelaním k integrácii
Nový grantový program, ktorým Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje od roku 2015
vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení
a domovov sociálnych služieb.
Ciele grantového programu:
 Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
 Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností postihnutých detí
 Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu handicapovaných detí
 Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 Podporiť integráciu postihnutých a ich pripravenosť pre reálny život a pracovný trh
Žiadateľ:
 Zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež do 25 rokov (verejné i neverejné
zariadenia)
 Domovy sociálnych služieb pre deti a mládež do 25 rokov (verejné i neverejné zariadenia)



Internátne školy pre deti s postihnutím s celodennou starostlivosťou
Uprednostnené budú projekty zariadení poskytujúcich celoročnú, nepretržitú starostlivosť
Témy grantového programu pre rok 2016:
 Vzdelávanie a integrácia telesne i mentálne postihnutých detí zo zariadení a domovov
sociálnych služieb
Maximálna výška podpory: 2 000 € na projekt
Realizácia projektov: jún 2016 – máj 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. máj 2016
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-vzdelanim-k-integracii/

Podelili by ste sa o svoj šatník
s cudzincom?
Švédi chcú inšpirovať verejnosť k zdieľaniu svojho oblečenia cez sociálne siete.
Čo majú spoločné sociálne siete a móda? 482 príspevkov. Presne toľko zdieľaní na Instagrame si
doteraz zaslúžil švédsky projekt ShareWear. Najprestížnejší švédski módni návrhári sa spojili
a nafotili svoje najlepšie kúsky, ktoré nechali zdieľať na Instagrame. Prvý, kto na príspevok
zareagoval s hashtagom #ShareWear, dostal možnosť nosiť konkrétne oblečenie úplne zadarmo.
Po týždni dočasný majiteľ štýlovej mikiny či trendových minišiat posunul tento kúsok ďalšiemu
neznámemu, ktorý rovnakým spôsobom reagoval na jeho fotku.
Cieľom iniciatívy Visit Sweden, švédskej agentúry pre rozvoj turizmu a ambasádora projektu, je
inšpirovať k udržateľnejšiemu spôsobu zaobchádzania s oblečením. „Ročne sa do smetí
vyhadzujú milióny ton oblečenia, ktoré by pritom mohli byť recyklované, darované alebo
inak využité. ShareWear im dáva šancu na nový život”, vysvetľuje Sofia Kinberg, marketingová
riaditeľka vo Visit Sweden.
Na každej nitke záleží
Textilný priemysel je štvrtým najväčším znečisťovateľom životného prostredia (po potravinárskom
priemysle, stavebníctve a doprave). Ročná spotreba textilu v EÚ dosahuje 9,5 mil. ton, z čoho
⅔ prislúchajú oblečeniu a zvyšok doplnkom v domácnosti. Na jedného obyvateľa to predstavuje
viac ako 13 kg oblečenia ročne, uvádza štúdia životného cyklu textílií vypracovaná Európskou
komisiou. Ak si myslíte, že ekologická zodpovednosť je predovšetkým na strane výrobcov, tak sa
mýlite. Táto štúdia totiž odhaľuje, že takmer polovica dopadu na životné prostredie je v rukách
spotrebiteľov, a to akým spôsobom so svojím oblečením zaobchádzajú. USAgain odhaduje, že
keby každý obyvateľ USA vrátil do obehu aspoň jedno tričko, mohlo by sa ušetriť až 740 mld. litrov
vody a 500 tis. ton vypustených skleníkových plynov do ovzdušia. To predstavuje približne
mesačnú spotrebu vody na prípravu jedál a hygienu v Afrike a emisie osobných automobilov za
mesiac v USA.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podelili-by-ste-sa-o-svoj-satnik-scudzincom/1844?utm_source=Zodpovedn%C3%A9+podnikanie+Sum%C3%A1r+%C4%8Dl%C3%A1nkov&utm_campaign=2c0
83ef105-Zodpovedne+podnikanie+RSS&utm_medium=email&utm_term=0_688c1cfde6-2c083ef105-325744253

Rómsky vzdelávací fond
vyhlásil nový štipendijný program
Štipendijný program Roma Education Fund vyhlasuje nové kolo
štipendijného programu pre Rómov v akademickom roku 2016-2017.
Podanie prihlášok
Termín uzávierky na podanie prihlášok pre Albánsko, Bosno a Hercegovinu, Bulharsko,
Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko a Kosovo je 11. máj 2016.

Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Macedónsko,
Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko je 13. máj 2016.
Oprávnení uchádzači musia študovať na bakalárskom, magisterskom, doktorantskom a
nedelenom alebo doktorantskom stupni štúdia na akreditovanej vysokej škole v ich domovskej
krajine, alebo krajine svojho pobytu. Je nevyhnutné, aby si uchádzači o štipendium RMUSP v
akademickom roku 2016-2017 preštudovali Pokyny na podanie prihlášky.
Pokyny na podanie prihlášky nájdete na webstránke REF: www.romaeducationfund.hu
Zdroj: http://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=romsky-vzdelavaci-fond-vyhlasil-novy-stipendijny-program

Informácia k pokračovaniu
národného projektu Rodina a práca
Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca,
implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia, bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s
podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem
starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Na rozdiel od predchádzajúceho
obdobia MPSVR SR plánuje zabezpečiť podporu formou výzvy na dopytovo orientované projekty,
teda záujemcovia zo strany zamestnávateľov a organizácií poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o
deti podľa svojich potrieb a schopností, sa budú môcť vlastnými projektmi uchádzať o finančnú
podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Výzva na dopytovo orientované projekty sa očakáva v lete 2016, pričom celková alokácia je
plánovaná vo výške cca 23 miliónov EUR. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude možné
podporiť iba flexibilné formy starostlivosti o deti.
Zdroj: https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/aktuality/informacia-k-pokracovaniu-narodneho-projektu-rodina-a-praca

OBNOVA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
NA ROK 2016 - Stretnutie so vzormi
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre OBLASŤ OBNOVY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA.
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl
a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach,
- právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzdelávaní v škole alebo
v školskom zariadení
Cieľ: umožniť deťom a žiakom:
- so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- so zdravotným postihnutím
- bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb
stretnutie s ich vzormi – s obľúbenými populárnymi umelcami a ďalšími osobnosťami, z oblasti
športu a podobne, spoluúčinkovanie s nimi pred mnohopočetným publikom, kde môžu verejne
prezentovať nadanie a talent ako i prezentovať viaceré celoročné aktivity obsahovo a prakticky
zamerané na podporu inkluzívneho / integračného spoločenského procesu.
Minimálna výška dotácie na 1 žiadateľa: 5 000 €
Maximálna výška dotácie na 1 žiadateľa: 10 000 €
Dátum uzávierky: 15. 06. 2016
Bližšie info: https://www.minedu.sk/16077-sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstvavedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-na-rok-2016/
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