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Úvod

Neexistuje univerzálny recept

Niektorí ¾udia mono dúfajú, e v tejto publikácii nájdu konkrétny a univerzálny recept na KADÚ
aktivitu. Budú pravdepodobne sklamaní. Taký návod ete nikto dlho nenapíe. Èo sa v tejto publikácií dá
urèite nájs, sú skúsenosti a nápady ¾udí, ktorí u nejeden projekt napísali i zrealizovali. Práve oni tvrdia, e príprava
a realizácia projektu je proces, v ktorom platia jasné zásady. Ak sa dodria, znamenajú spravidla úspech celej aktivity pre jej organizátorov. Práve tieto zásady sme sa pokúsili zozbiera a da na papier s tým, e môu pomôc najmä
skupinám mladých ¾udí alebo zaèínajúcim vedúcim mládeníckych skupín. Veï múdri sa pouèia nie z vlastných chýb, ale
najmä zo skúseností ostatných.

Napísa projekt nie je vetko
Pomerne èastým omylom je názor, e projekt sa zaèína jeho napísaním. Na Slovensku sa pod termínom projekt vdy
rozumie iados o finanèný príspevok od rôznych oficiálnych donorov. Ak ale hovoríme o projekte ako o sérií aktivít,
ktorý má navye prinies rozvoj a skúseností tým, ktorí ho realizujú - je to dlhodobý proces (pozri graf ivotný cyklus
projektu). Napísanie projektu je niekde v jeho tvrtine. O tom, èo by malo by PRED napísaním, ako napísa projekt, èo robi POÈAS projektu a èo PO jeho skonèení - to nájdete práve v tejto publikácii.

Èo je vlastne projekt?
Projekt je ve¾mi moderné slovo, ale v skutoènosti je to vlastne plán práce, ktorý opisuje to, aká je súèasná situácia a aká bude, ak projekt ukonèíme. Projekt je súhrn informácií: preèo projekt robíme, pre koho, s kým, kto nám
pomôe, ako získame prostriedky, kedy kto èo urobí a podobne. Projekt = plán, pomôe organizátorom pri ujasnení si
svojich vlastných mylienok, pomôe pri propagácií, prinúti zamyslie sa nad rôznymi situáciami.
Ma dobre vypracovaný projekt sa jednoducho oplatí.
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Pred tým, ne sa to vôbec zaène...
Nápad
Existuje ve¾a dôvodov na tvorbu miestneho projektu: chceme nacvièi divadlo, upravi miestny park, zorganizova výstavu, vydáva èasopis alebo urobi prieskum o názoroch mladých ¾udí na monosti trávenia vo¾ného èasu vo svojom
okolí. Priam vidíme pred sebou celkový výsledok. Aj keï máme vlastné finanèné zdroje, (a to by sme boli dozaista jedni
z mála na Slovensku!), potrebujeme plán.
To je presne ten správny èas uvaova nad PROJEKTOM.

Èo vlastne chceme?
Na zaèiatku je dôleité si definova, èo vlastne chceme urobi a zorganizova. Zvlá skupiny mladých ¾udí majú problémy JASNE a ZROZUMITE¼NE definova podstatu projektu.

Nie raz sme poèuli:
My sa stretávame....chceli by sme nieèo také....èo sa aj ostatným bude páèi...aj sme u o tom hovorili s naím
starostom....sme tudenti...ale aj takí èo u robia....a ve¾mi by sme to chceli...

Chápete, èo títo mladí ¾udia vlastne chcú???
Realizácia projektu do úspeného konca je zdåhavý proces. Ete ve¾akrát budeme vysvet¾ova rodièom, priate¾om,
médiám a ostatným záujemcom o èo ide v naom projekte.

Preto musíme vedie vysvetli jednoduchým spôsobom podstatu projektu, napr.:
Sme skupina priate¾ov (tudentov aj pracujúcich) z náho sídliska a chceme pripravi výstavu
fotografií amatérskych umelcov...nacvièi divadlo...zriadi vo¾noèasový klub...
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Základné otázky

Ak sme rozhodnutí, e ideme zrealizova nejakú predstavu, mali by sme si odpoveda na nieko¾ko základných otázok.
Kto?

Aká sme skupina? Kto ju tvorí? Sme v nieèom pecifickí?
Aké máme záujmy? Èo nás spája?

Organizátor

Èo?

Èo chceme dosiahnu? Èo bude výsledkom náho projektu?

Podstata

Preèo?

Preèo do toho ideme? Preèo to chceme urobi? Èo sa zmení?
Chceme by nosite¾mi èoho? Èo chceme dosiahnu?
Ako to odmeriame? Aké úlohy si dávame?

Cie¾

Pre koho?

Robíme to sami pre seba? Alebo je aj iná skupina ¾udí, ktorá
z projektu priamo nieèo získa?

Cie¾ová skupina

Ako?

Èo presne musíme urobi, aby sme dosiahli èo chceme a aby
sme splnili úlohy?

Program

Kedy?

Kedy je zaèiatok a kedy koniec?

Èasový rámec

Kde?

Kde sa to celé bude kona? V akých priestoroch?

Miesto realizácie projektu

S kým?

Máme monos získa nejakých partnerov náho projektu?
S kým budeme spolupracova?

Partneri

Za ko¾ko?

Èo nás to celé bude stá?

Výdaje

Odkia¾?

Odkia¾ na to zoberieme peniaze? Poznáme nejaké firmy, sponzorov, grantové programy? Vieme si na to sami zarobi?

Príjmy
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Èo si o tom myslia ostatní?
Nikto nie je ostrovom. Vetci ijeme v urèitých skupinách, komunite. Skúsení projektoví manaéri nám potvrdili, e
úspech projektu záleí aj na podpore a súhlase okolia. Preto je nevyhnutné urobi si prieskum. Najprv v skupine
a najbliom okolí: rodina, priatelia, uèitelia v kole. Je dôleité venova prieskumu dostatok èasu a starostlivo si
poznamena vetky názory a ich autorov. Urèite budeme poèu aj záporné názory, ale nedáme sa nimi odradi. Zvlá
ak vieme, e ide o dobrú vec.

Nám podobné projekty
Ak vieme, e niekto s podobným projektom u na Slovensku existuje, urèite ho vyh¾adáme. Pozrieme sa na
mieste èinu, ako projekt vyzerá, spýtame sa na financovanie, rôzne grantové programy, problémy poèas prípravy a
realizácie.
Veï niektorých chýb sa môeme získaním rôznych tipov a nápadov vyvarova.

Do projektu nikdy nie sám!
Nie nadarmo sa hovorí: V jednote je sila. Urèite väèina dobrých, zaujímavých, tvorivých a prospených projektov
vzniká z iniciatívy nadených jednotlivcov. Chybou je, ak to na jednotlivcovi aj zostane. Ve¾akrát to nie je preto, e by
sa nenali ochotní a obetaví ¾udia - iniciátor nápadu nikoho nepustí k aktivite. A tak zostane sám.

U ste iste poèuli argumenty:
kým sa vetci dohodneme, u to mohlo by hotové!
vetci by len diskutovali a robi nemá kto!
kadý to chce riadi!
nas¾ubujú a nesplnia!
bol to môj nápad a nedám si ho nikým pokazi!
atï., atï...
V tíme sa viac diskutuje, musí sa vyhovie viacerým poiadavkám, robia sa kompromisy. ikovný organizátor projektu
musí ráta s takýmto procesom. Je potrebný èas, aby sa kadý èlen tímu stotonil s názorom a prijal ho za vlastný.
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Len vtedy sa dá hovori o tímovej dohode a tímovom duchu. Ak ste ete nezaili ten pocit nadenia a nápadov a
samozrejme aj napätia, zábavy a zdravého súaenia v skupine priate¾ov, ktorí majú rovnaký cie¾ - asi neviete o èom
hovoríme.
Verte nám, e to stojí za to.

Pre úspech projektu je teda dôleité oslovi a nadchnú skupinu ¾udí, ktorí si vezmú nau ideu za svoju a sú ochotní
na nej ïalej pracova. V prípade, e jeden z tímu nemôe na projekte pracova - nahradí ho iný èlen. A o tom to je udra projekt ivotaschopný. A preto nemôe by postavený len na jednom èloveku.

Písomná forma projektu
Vypracova písomný projekt (= plán) má jednu výhodu. Prinúti nás to zamyslie sa nad vetkými detailmi. Navye - je
to základ kadej iadosti o finanèný príspevok z rôznych zdrojov: sponzori, granty, verejnos.

Z akých èastí sa teda skladá kadý písom ný projekt?
Názov
Anotácia / popis projektu
Informácie o predkladate¾ovi
Informácie o partnerovi
Téma a ciele
Program/ Metodický opis projektu
Rozpoèet

Vhodný názov

Názov musí zauja, ale má zároveò aj poveda, aká je základná mylienka projektu.

Príklad:
Vetci sme z jedného Cesta k porozumeniu - projekt
integrácie telesne postihnutej mládee do zdravej
spoloènosti.
Zoom 2000 - projekt mladých fotografov
Rovnaké ance pre vetkých - projekt národnostnej
meniny
Iné príklady:
Pretancuj ivotom,
Zachráòme Holíèsky hrad a pod.
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Anotácia (opis) projektu

je úzko spojená s podstatou projektu, len navye obsahuje aj najzákladnejie ciele a dopad na úèastníkov alebo komunitu ako aj následné aktivity celého projektu.
Príklad:
" Päèlenná skupina mladých ¾udí z organizácie Cesty,
chce zorganizova aktivity pre mláde z detského domova po dobu
trvania 3 mesiacov. Úèastníci - deti z detských domovov sa môu
zapoji do aktivít z oblasti ¾udových remesiel, tvorba jednoduchých
modelov, netradièné porty, turistika a spoznávanie prírodných
a kultúrnych pamätihodností Oravy. Chceme poskytnú mládei
z Detského domova v Bystrej a ostatným mladým ¾uïom monos
vyuíva zmysluplne a tvorivo vo¾ný èas, nájs si nových priate¾ov,
získa zruènosti a schopnosti pri rôznych aktivitách, prispie
k integrácii oboch skupín mládee ako aj pôsobi preventívne proti
kriminalite a rôznym typom závislostí"

Informácie o predkladate¾ovi projektu

Táto èas nesmie obsahova iaden chybný údaj. Je lepie si dvakrát overi vetky údaje skôr, ne definitívne projekt
odoleme niektorému administrátorovi grantového programu alebo nádejnému sponzorovi.
Kadá nesprávna informácia toti zniuje dôveryhodnos predkladate¾a.

Patria tu informácie ako:
celý názov organizácie, zdruenia, skupiny - bez skratiek
adresa
meno kontaktnej osoby (ktorá môe poda informácie o projekte)
meno zodpovednej osoby (tatutárny zástupca)
vetky typy kontaktov (telefón, fax, e-mail,)
krátka charakteristika skupiny
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Ide najmä o informácie o skupine, ktorá bude priamo projekt organizova a nie o organizáciu ako celok, najmä ak ide
o organizáciu s celotátnou pôsobnosou (vetci vieme èo je centrum vo¾ného èasu alebo Slovenský Skauting, ale
informácia o naom klube pri CVÈ alebo skupine je tie dôleitá).

Väèina grantových programov vyaduje stanovy, zriaïovaciu listinu alebo tatút.
Je dobré priloi aj nejaký leták o èinnosti alebo o organizácii, výstriky z novín, odporúèacie listy, závereèné správy
z predchádzajúcich projektov, výroèné správy a pod.
V rámci
charakteristiky skupiny je potrebné uvies, ak
medzi svojimi èlenmi máme telesne a mentálne
postihnutých, nezamestnaných, meniny,
mláde z malých obcí a miest a pod.

Informácie o partnerovi

Typ informácií bude podobný ako pri informáciách o predkladate¾ovi. Je potrebné priloi aj oficiálne potvrdenie partnera podie¾a sa na vetkých fázach projektu (príprave, realizácii aj hodnotení). Sú partneri, respektíve intitúcie,
ktoré môu spolupracova len v urèitej èasti alebo fáze projektu. Ak s nami spolupracujú partnerské organizácie
alebo skupiny, zaradíme ich do zoznamu spoluorganizátorov a uvedieme, èím prispejú do celkového projektu.
Príklad
...
Mestské kultúrne stredisko (referencie podá
p. Haluka, tel. èíslo 075/456879) - poskytujú
priestory na propagáciu na miestnej propagaènej
ploche a v mestskom rozhlase ako aj ozvuèovaciu
techniku na èas projektu.
To, èo je NAOZAJ dôleité, prichádza práve TERAZ!
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Téma projektu / Motivácia

Tematické zameranie môe by vyjadrené len vymedzením oblasti, v ktorej projekt bude pôsobi. V niektorých grantových programoch, ktoré majú vlastné formuláre iadostí o finanèný príspevok, sú u tematické oblasti priamo urèené, a vtedy si staèí len vybra. V niektorých
prípadoch je potrebné zhrnú tému vlastnými slovami. V tejto
Príklad:
èasti sa niekedy oèakáva aj opis potrieb alebo východísk pre
Tematické zameranie náho projektu je
projekt.
oblas moderného tanca/ environmentálnej

Ciele projektu

výchovy/ nezamestnaná mláde a pod.

Nie je dobre stava si prive¾mi iroké ciele - nedajú sa dos
dobre skontrolova a úprimne povedané - èasto ani splni. Porozmý¾ame, èo je ete v naich silách splni a èo je len
naa túba dosiahnu. Urèite sa porozprávame s ¾uïmi, o ktorých vieme, e majú skúsenosti s písaním projektov.
Pomôu nám definova ciele náho projektu.
Ciele je potrebné poda v èo najväèej èlenitosti - najlepie v odrákach (budeme zaèína vetu slovesom - pôsobí to
dobre a zrozumite¾ne).

Ciele sa zvyèajne delia na veobecné a pecifické.
Napríklad:
(Projekt, ktorý chce vyèisti okolie mesta od skládok a upravi priestory.)
pecifické ciele náho projektu:
vyh¾ada a lokalizova èierne skládky na území mesta
upozorni zodpovedné miesta a navrhnú monosti spolupráce
vemone pomôc konkrétnou brigádnickou èinnosou
upravi priestranstvá na malé portové plochy a jednoduché ihriská
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Veobecné ciele:
zlepi stav ivotného prostredia v okolí mesta
ponúknu verejnosti (najmä mladým ¾uïom a mladým rodinám) priestory na vo¾noèasové aktivity
zvýi záujem verejnosti o otázky ivotného prostredia a o to, ako môu sami ovplyvòova rieenie
tejto problematiky

Program projektu / Metodický opis aktivít

Program je èasový plán: kde zaèneme a kde skonèíme, èo presne sa urobilo pred projektom, v priebehu projektu a èo
sa plánuje urobi po òom.

Je dôleité v kadej èasti projektu zahrnú hodnotiace aktivity a propagáciu projektu.
Príklad
programu (a metodického opisu zároveò)
(opä "ná" projekt o èiernych skládkach)
PRÍPRAVA PROJEKTU:
január - apríl:
zistíme právne/legislatívne postupy, kto je zodpovedný a môe riei problém èiernych skládok
zmapujeme okolie mesta a na mape vyznaèíme postihnuté lokality
vyh¾adáme odborníkov (stavbára, architekta), ktorí nám poradia, aký typ ihrísk/portovísk sa hodí na uvo¾nenú
lokalitu (ak máme meno, uvedieme, kto bude s nami spolupracova)
pripravíme letáky a vstupy do médií, postery s mapou, kde budú vyznaèené miesta èiernych skládok s výzvou o spoluprácu
pre verejnos
prevedieme kampaò (na ulici, v meste, koly, úrady) a oslovíme firmy, ktoré nám pomôu (ak vieme názvy - uvedieme ich)
REALIZÁCIA PROJEKTU:
(tu opíeme postup a obsah aktivít - aj termíny - ako budú prebieha)
máj - jún:
práce na odstraòovaní skládok (nakladanie, odvoz, èistenie),
príspevok do médií
júl - august:
úprava plochy (zarovnávanie, betónovanie, asfalt, osádzanie bránok a koov...), hodnotenie raz za mesiac v rámci skupiny
september:
Deò pre moje mesto - slávnostné otvorenie ihrísk, exhibícia mládeníckych skupín (skejbordisti, hudobné skupiny,
maoretky, ¾udové súbory) za prítomnosti médií, primátora a sponzorov.
HODNOTENIE:
december:
Vianoèná party + tombola pre úèastníkov, rozdávanie reklamných predmetov, broúry s prevedenými aktivitami a iné
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Rozpoèet:

Rozhodujúca èas projektu! Tu je potrebná len istá rutina.
Zaèneme tým, e si vezmeme kalendárny plán a zamyslíme sa nad nákladmi, ktoré budeme ma s kadou aktivitou
spojenou s projektom.

A ïalej si odpovieme na nasledujúce otázky:
Je vetko, èo máme uvedené v rozpoète, spomenuté v cie¾och a programe?
Máme urobenú kalkuláciu t.j. spôsob, ako sme prili k výsledným polokám?
Rovnajú sa príjmy výdajom?
Urèili sme, z akých zdrojov pokryjeme výdaje?
Príklad:
Úprava /odstraòovanie skládok:
1 nákladné auto / 6 ciest od èiernej skládky
k oficiálnej skládke t.j. 200 km x 21 SKK/Km...........................................4200 SKK
Zakúpenie rukavíc pre brigádnikov 20 s x 50 SKK............................... 1000 SKK
Zakúpenie náradia 20 x 130 SKK......................................................................... ? SKK

Jeden tip navye!

Poèas seminárov v rámci grantových programov Mláde pre Európu a MLÁDE sme pouili metódu ÈO? AKO?
PREÈO?
Vytvoríme si tabu¾ku (èasti ako ráno, poobede, veèer nahradíme dòami alebo týdòami - závisí od dåky).
Deò 1

Ráno
Poobede
Veèer

Deò 2.
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Ráno...

ÈO?

AKO?

PREÈO?

Do kadého riadku vpíeme akú aktivitu ideme robi, ako ju PRESNE prevedieme a preèo. Odpovieme si tak na otázku
programu, metodiky a cie¾a. Ciele, ktoré sme si stanovili na zaèiatku, musia by vidite¾né v takejto tabu¾ke. Inak sa
stane presne to, na èo èasto upozoròujú výberové komisie:  Vá program nekoreponduje s cie¾mi

Projekt nemusí by problém

Vetko je otázka praxe a chuti. A v neposlednom rade aj premysleného rozdelenia úloh. Aj projekt sa dá nauèi tvori.
Ak vieme èo chceme a ako - nebude problém to aj napísa. Môe poháòa mylienka, e urobíme dobrú vec...
A to u stojí za tých pár hodín nad písacím strojom èi poèítaèom.

Propagácia náho projektu
K úspenému projektu patrí aj premyslená propagácia - írenie informácií o naom projekte.

Naèo ju vlastne potrebujeme?
Z troch dôvodov:
dozvie sa o nás verejnos
získame sponzorov a podporu
dáme sa dokopy ako tím
Platí pravidlo, e bliia koe¾a ako kabát, a preto potrebujeme propagáciu v najbliom okolí, lebo tu budeme potrebova aj najväèiu podporu.

Ako zaèa s propagáciou:
1.
Vytvoríme si výraznú identitu
Nájdeme vhodný názov, dáme projektu meno. Pripravíme si nápaditý sumár, kde opíeme zmysel náho projektu.
Môeme pouvaova aj nad mottom. Odborníci odporúèajú aj vytvorenie loga a vlastného hlavièkového papiera, na
ktorom budeme zasiela vetku korepondenciu do médií, sponzorom, partnerom a pod.
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2.

Urèíme si jednu zodpovednú osobu za propagáciu

Niektorí ¾udia majú prirodzené schopnosti prezentova na verejnosti. Pokúsime sa vybra niekoho spomedzi nás.
Tá osoba bude komunikova s médiami a organizova stretnutia.

3.

Komunikácia s médiami

Je dôleité sa rozhodnú KEDY komunikova s médiami. Menej je niekedy viac, a preto by sme mali propagova, len
ak skutoène máme èo. Hyperpublicita je na kodu veci. Staneme sa oúchanou témou. Tie hrozí nebezpeèenstvo, e
práve v èase náho projektu bude prebieha nejaká ve¾ká, zaujímavá akcia. Poradíme sa s odborníkmi, kedy je vhodné
medializova ná projekt.

4.

Výber média

Máme väèiu ancu uspie s naím príspevkom v regionálnej TV, novinách alebo rádiu. Regionálni redaktori vyh¾adávajú príspevky z mesta a okolia, lebo je dokázané, e to ¾udí viac zaujíma.

5.

Tlaèová správa

Je napísaná peciálnym týlom, jednoduchým, bez emócii. Ide o základné fakty, ktoré zasielame do médií (vymyslíme
zaujímavý titulok). Ak je téma zaujímavá, redaktori sa sami ozvú a rozhodnú sa, èi pripravia rozhovor, vlastný èlánok,
alebo iba jednoduchú správu. Ak aj na prvú tlaèovú správu médiá nezareagujú, nevadí. Budeme pripravova tlaèové
správy z celého priebehu projektu a pripomína sa médiám.
Príklad tlaèovej správy
Ihriská namiesto skládky
Skupina mladých ¾udí z Hontianskej Porúbky pripravila
projekt na konci ktorého budú na mieste súèasnej èiernej
skládky multifunkèné ihriská pre irokú verejnos.
Prostredníctvom kampane mladí ¾udia upozornia na zlú
ekologickú situáciu a svojpomocne vybudujú malé portové plochy. Iniciatívu podporila samospráva a viaceré miestne firmy.
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Aké formy propagácie môeme poui

Fantázii sa medze nekladú. Najbenejie v praxi sú:
produkcia vlastných letákov a iných propagaèných produktov ako sú trièká, perá, plátenné taky a pod.
zorganizovanie recepcie alebo slávnostného obeda spojené s prezentáciou projektu,
oslovenie miestnych osobností kultúrneho a spoloèenského ivota s ponukou vykonáva funkciu krstných
rodièov,
vyui ve¾ké miestne akcie ako jarmoky, vystúpenia rôznych skupín a verejne propagova projekt v krátkom
vystúpení,
ohlási sa na zasadnutí miestneho zastupite¾stva a aj miestnych politikov informova a iada o podporu,
vystavenie posteru o aktivite v obchodnom centre,
...ve¾a iných.

Odkia¾ na to vezmeme?
Najlepia situácia je, ak máme prostriedky vlastné. Vo väèine prípadov je nevyhnutné kumulova prostriedky
z rôznych zdrojov.

Graf (koláè) o finanèných zdrojoch, zloený z poloiek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vlastné prostriedky organizácie
príspevok samosprávy
vlastné aktivity
nefinanèné príspevky
sponzori
príspevky úèastníkov
grantové programy

g

a
b

f
e

d

c
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Vlastné prostriedky organizácie

Väèie organizácie, ktorých sme èlenmi a ktoré majú vlastné finanèné prostriedky, budú urèite ochotné podpori ná
projekt. Je dôleité ho zaradi do plánu práce a do rozpoètu. Musíme o tom zaèa rokova dostatoène v predstihu,
najlepie na jeseò, kedy je obdobie príprav a plánovania.

Príspevok samosprávy

Od 1. júla 2002 preli otázky spojené s demi a mládeou do kompetencie samospráv miest a obcí. A je nepochybne
aj ich záujem podporova aktívnych a iniciatívnych mladých ¾udí. Preto nae prvé kroky budú smerova za pracovníkom, ktorý má otázky mládee v samospráve na starosti a predstavíme mu ná projekt. Tie poiadame o monos
zúèastni sa na niektorom zasadnutí miestneho zastupite¾stva a prezentova ná projekt. Je fakt, e aj samospráva má svoje plány a rozpoèet a nie vdy je moné vsunú do nich ná projekt. Preto zaèneme s lobovaním dostatoène zavèasu.

Vlastné aktivity

Je ve¾a moností ako si zarobi aspoò nejaké prostriedky vlastnou prácou. Môeme zorganizova diskotéku alebo
prehliadku amatérskych skupín, pôjdeme na brigádu, budeme za mierny poplatok douèova mladích spoluiakov alebo
strái deti, vyrobíme jednoduché predmety, ktoré budeme predáva spolu s informáciami o projekte, vymyslíme
veselú pouliènú ou s hudbou a postermi o naom projekte a poiadame okoloidúcich o príspevok. A tak ïalej.
Fantázii a tvorivosti sa medze nekladú.

Nefinanèné príspevky

Nefinanèné príspevky sú nielen materiálne veci, ale aj rôzne z¾avy. Veï za iných okolností by sme za ne museli zaplati.
A preto kalkulujme aj s príspevkami ako odpustené prenájmy, zapoièanie aparatúry a poiadajme sponzorov
o vyèíslenie hodnoty ich príspevku (ak je to moné, tak aj dokladom, listom sponzorstva a pod.). Hodí sa nám to nielen pri závereènom vyúètovaní rôznych grantov, ale aj ako dôkaz podpory pre iných, budúcich sponzorov.
Uvidia, e niekto iný nás u podporil
a mono nabudúce tak urobia aj oni.
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Sponzori

Sponzori môu by rôzni: domáce firmy, podnikatelia, ale aj zahranièné firmy s poboèkami. Tie netreba zabúda
na podniky alebo intitúcie, ktorých produkty súvisia s naou témou. Napríklad tí, èo majú v pláne vybudova skateboardové ihrisko, by nemali zabudnú na návtevu obchodu so portovými potrebami alebo obleèením.

O tom, ako sponzorov oslovi a aké postupy dodra pred návtevou sponzora a po získaní
sponzorstva, sú zhrnuté v èasti Ako iada o podporu

Príspevky úèastníkov

Darmo, je to pravda. ¼udia si váia naozaj len to, do èoho investovali vlastné peniaze. A tak zavedieme systém
pravidelných týdenných príspevkov pre tých èlenov naej skupiny, ktorí majú naozaj seriózny záujem o úèas a pomoc
pri projekte. Nemusí ís o ve¾kú sumu. Pri 10 èlenoch a 10 korunách za týdeò to bude poèas polroènej
prípravy u suma 2600 korún. A ak dáme do týdòa 20 korún - bude to...

Grantové programy

Malé peniaze robia ve¾ké!

Zatia¾ najviac vyuívanou formou získavania financií sú rôzne grantové programy.
Grant je finanèný príspevok, ktorý môeme získa na základe predloenia písomného projektu, kde popisujeme èo, ako
a za ko¾ko chceme zrealizova.

Grantový program je súa
Musíme si uvedomi, e nikto nám nedá peniaze len tak. Tak ako podnikatelia svojím sponzorským príspevkom na ten
ktorý projekt sledujú v prvom rade predaj svojich výrobkov a zisk pre svoje firmy, kadý, kto vyhlasuje grantový program, má svoje vlastné ciele a priority. Nieèo tým sleduje. Je to vlastne súa, ktorú vyhráva ten, kto predloí projekt, ktorý tieto priority splní najlepie.

Na Slovensku je ve¾a rôznych grantových programov. Ete stále vak nie to¾ko, aby pokryli
záujem. Preto neèakajme, e zaslaním projektu máme vyhrané a finanènú podporu istú.
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Kde získa informácie?
Mono to bude pre niekoho prekvapením, e napríklad aj na miestnej samospráve, obecnom úrade. Miestni politici sa
stretávajú na rôznych stretnutiach a mítingoch a o týchto veciach sa rozpráva pri obedoch a prestávkach na kávu.
Urèite zájdeme na samosprávu a spýtame sa, èi nepoèuli o zdroji, ktorý by sme mohli vyui na realizáciu náho
nápadu. Ïalie informácie získame na rôznych úradoch èi web stránkach ministerstiev. Cenné informácie poskytne
IUVENTA, SAIA a európsky databázový systém Eurodesk. Grantové programy majú vlastné web stránky. Je dobré
vyui vyh¾adávacie programy ako www.google.com, www.yahoo.com, www.altavista.com alebo www.seznam.cz èi
www.zoznam.sk.

Aktuálne grantové ponuky sú uvedené aj v prílohe tejto publikácie.
Konzultácia s administrátorom
Kadý grantový program niekto riadi. Buï je to nejaká organizácia alebo intitúcia, ktorá má vlastné pravidlá,
správnu radu, výberovú komisiu, formulár prihláky a podobne. Ete pred tým, ako si dohodneme stretnutie alebo
telefonickú konzultáciu, pretudujeme si internetovú stránku alebo si dáme zasla materiály, popisujúce kritériá
programu. Zváime, èi je moné ná projekt podpori z tohto programu, èi zodpovedá poadovaným kritériám. Ak
uváime, e áno - navtívime administrátora (príp. zatelefonujeme) a predstavíme mu nae zámery. Administrátori
vedia spravidla hneï poveda (ak vieme my dostatoène zrozumite¾ne vyjadri nae predstavy), èi je reálna monos
získa prostriedky na ná projekt práve z tohto grantového programu.
Ak nejde o dramatickú zmenu, môeme tie uvaova o úprave náho projektu, aby lepie zodpovedal kritériám.
Mono ide len o inú cie¾ovú skupinu, prípadne rozírenie o ïalie aktivity. Urèite si dáme poradi. Nebudeme
presviedèa administrátora programu, e ná projekt je MONÉ podpori. Radej sa poobzeráme po iných zdrojoch.

Ako iada o podporu
Ete pred tým, ako zaèneme nieèo podnika v oslovovaní sponzorov, je potrebné v skupine rozhodnú, ko¾ko prostriedkov od koho chceme, zisti si adresu a aj kto rozhoduje o udelení podpory a napísa list.

List sponzorom
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List o získaní sponzorstva má obsahova: opis skupiny (kto sme), kto sú nai partneri, èo chceme urobi a s akým
cie¾om, èo sponzor získa a sumu/materiál ktorý poadujeme, kontakt na skupinu. List adresujeme na KONKRÉTNU
osobu, so správnym titulom a správnou adresou. Ak sa po týdni nikto neozve, zavoláme a spýtame sa, èi nemajú
nejaké otázky. Zároveò poiadame o stretnutie.

Pred návtevou sponzora

Dobrý sponzor je -keï u nie na celý ivot - tak urèite na dlhie obdobie. Ak získame sponzora raz, je ve¾mi pravdepodobné, e nám druhýkrát nepovie NIE. Ale tie, ia¾, platí, e ak zlyháme pri prvej návteve, iadna druhá anca
u nebude. A preto niè nemôe by ponechané na náhodu.
Ak sme nikdy neoslovili sponzorov, je dobré si to vyskúa na neèisto pred kamarátmi, rodièmi. Môeme poiada aj
nejakého sympatického uèite¾a, èi nás nevypoèuje a neporadí nieèo na zlepenie dojmu.
Vdy máme na pamäti, e reprezentujeme skupinu.
Zodpovedá tomu teda aj obleèenie, úèes, spôsob
reèi a správanie.

Pozor! My neobreme!

Mladí ¾udia (ale aj mnohí dospelí) sa èasto bránia oslovovaniu rôznych sponzorov. Pripadá im to trápne iada niekoho
o finanènú alebo materiálnu podporu.
Ak otoèíme svoje myslenie a povieme si, e ideme robi úasnú, senzaènú, bájeènú vec a ponúkame VETKÝM by
jej súèasou - aj naa iados o podporu bude vyzera úplne inak:
budeme h¾adie vetkým smelo do oèí,
budeme sa usmieva,
budeme hovori jasne, zrozumite¾ne a urèite nebudeme èíta!
budeme stá s vystretými plecami,
budeme struèní, (lebo chápeme, e menej je viac a ¾udia, ktorým to hovoríme, majú iste aj inú prácu ako nás
celý deò poèúva),
nebudeme pouíva podmieòovací spôsob ani iný spôsob, ktorý by signalizoval, e snáï POCHYBUJEME
o úspechu náho projektu!? Slovíèka typu: chceli by sme... ak by nám to vylo, boli by sme radi ak...- nahradíme
slovami: sme presvedèení...urobíme...zrealizujeme...po získaní prostriedok zriadime, vybudujeme a pod.,
budeme vtipní a pouijeme vetky monosti na ilustráciu toho, o èom hovoríme: fotografie, grafy, tatistiky,
rôzne príbehy.
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Navye:
Vopred porozmý¾ame nad tým, èo nás spája so skupinou alebo èlovekom, ktorému ná projekt predstavujeme.
¼udia sa radej zasadia o nieèo, èo sa aj ich nejakým spôsobom dotýka. Preto pouijeme vety ako : podobne ako VY,
aj my sme obèanmi tohto mesta, iste ste si aj VY vimli, urèite nemusíme práve VÁM vysvet¾ova aká je situácia a podobne.
Pripravíme si 3 argumenty, ktoré zdôraznia význam a dopad náho projektu. Nieèo jednoduché a logické ako
napr. tým, e si upravíme plochu v parku, bude viac detí a ich rodièov a ostatných mladých ¾udí park
navtevova aj vo veèerných hodinách a u sa nikto nebude bá tadia¾ prechádza. Bude tam nové osvetlenie
a èastejie tam zájde aj polícia.
Vetci, ktorí ná projekt podporia, urobia to so zámerom nieèo z toho získa. Preto u vopred máme
pripravené, èo urobíme pre prezentáciu sponzora. A to samozrejme aj splníme!
Vysvetlíme, kde plánujeme získa finanèné zdroje, vymenujeme partnerov projektu (aj sympatizantov),
rozdáme krátky opis projektu s adresou a kontaktnou osobou.
Povieme jasne ÈO príp. ko¾ko financií poadujeme a NA ÆO to chceme poui.
Priloíme kópiu rozpoètu s kalkuláciou výdavkov.
Snaíme sa skonèi do 5 minút, lebo potom u pozornos poslucháèov prudko klesá.
Ak je naa prezentácia dlhia, na záver ete zopakujeme najdôleitejie fakty. Slová ako na záver, ete skôr
ne skonèím, pár závereèných faktov upozornia poslucháèov, e konèíme a zbystria pozornos.
Zásadne NENÚTIME sponzorov sa hneï na mieste vyjadri, èi ná projekt podporia.
Poïakujeme za pozornos a poprajeme vetkým pekný deò.

Po získaní sponzorstva

Ak sme boli úspení, naa práca so sponzormi / donormi ete nie je ukonèená. Práve naopak.
Aj za najmeniu èiastku poïakujeme listom. Veï nabudúce to môe by ove¾a viac.
Plníme záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali. Najmä tie spojené s propagáciou sponzora.
Informujeme sponzorov o priebehu projektu a budeme ich pozýva na návtevy jednotlivých èastí.
Poleme im poh¾adnice na meniny èi narodeniny, k novému roku a firemným sviatkom. Mono to zaváòa
zalieèaním sa ale v skutoènosti je to TAKMER profesionálna práca so sponzorom. Tak si tie dáme poradi,
nie?
Informáciu o ukonèení projektu poleme aj tým sponzorom, ktorí nám nièím neprispeli s menami naich
sponzorov. Lebo príklady priahujú.
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Projekt sa stáva realitou...
Flexibilita po celý èas
Ve¾mi èasto sa stáva, e veci nejdú tak ako sme si ich naplánovali. Nie je to dôvod na rozèarovanie. Musíme prejavi
flexibilitu, pohotovos a nájs iné monosti. Niekedy je potrebné zmeni miesto, èas, prehodi aktivity v programe,
nahradi jeden materiál druhým, pozva iných hostí, nájs iné firmy. Nebudeme sa kàèovito pridriava plánu len
preto, e sme si ho tak stanovili.

Nesmieme zabudnú na dôleitú vec!
Ak sme získali finanèné príspevky z grantových programov alebo od iných oficiálnych donorov, INFORMUJEME ich
o aktuálnych zmenách. V niektorých prípadoch je potrebné poiada o zmenu pouitia grantu na iný úèel ako bol
pôvodne schválený. Týmto sa vyhneme mnohým problémom pri vyúètovaní projektov. Vetky iadosti si odloíme
k dokumentácii projektu.

By pripravený nie je na kodu!
Aby sme sa pripravili na to, èo nás môe stretnú - na jednom stretnutí si urobme tzv. katastrofický scenár.
Vymyslíme si vetky rôzne problémy, ktoré nás môu stretnú a budeme na ne h¾ada zároveò rieenia (odstúpi nám
firma, neprídu ¾udia, ochorie vedúci, skrachuje banka, rodièia nás nebudú púa na stretnutia). Môe nás to motivova k tomu, aby sme sa správali a konali inak pri benej realizácii projektu. Budeme obozretnejí a pripravení.
Veï "èo sa môe pokazi, sa spravidla
aj pokazí"
Hurá! Máme problém!
(Murphy)
S problémami poèas projektu to môe
vyzera aj ako s ochranou ivotného prostredia. Vetci vieme, e je tu problém, ale akosi sa spoliehame jeden
na druhého. Niekto to snáï vyriei. A problém vyzerá na konci tak ako na zaèiatku. Kríza sa stupòuje...
Ak sa problémy nerieia, môu vies a k rozpadu skupiny. Zvlá ak sa usilujeme o nieèo, èo nikto pred nami ete
nerobil. Stávame sa skeptickými, niektorí èlenovia zaènú bojkotova projekt.
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Pozor!
Problém môe skupinu AJ zjednoti, spoji. A spojené sily znamenajú úspech!
Pozrime sa na to tak, e
KADÝ PROBLÉM JE
NAA ANCA
Odpovede na vetky otázky sú urèite v naich hlavách. Èasto nie sú vidite¾né na prvý poh¾ad, musia vypláva na
povrch, musia dozrie. K tomu je potrebná nielen tvorivos, ale aj podpora celého tímu.

DIELÒA BUDÚCNOSTI
Na túto metódu kreatívneho rieenia problémov potrebujeme jeden celý víkend. Najlepie v prírode, na chate, alebo
pod stanom. Odohráva sa v 3 základných fázach: orientaènej, utopistickej a vo fáze rozhodnutí..

Orientaèná fáza
Niektorých ¾udí vetci prítomní nepoznajú, môeme si prizva hostí, priate¾ov, ¾udí, ktorí sú ochotní sa na rieení
problému podie¾a. Predstavíme vetkých prítomných, stanovíme si pravidlá, definujeme problém.
Problém / problémy napíeme na ve¾ký poster, aby bol vetkým na oèiach. Rovnako zapíeme a vyvesíme základné
pravidlá:
Vetky nápady sa zachytia PÍSOMNE.
Kadý bude KONKRÉTNY.
Nápady sú spoloèné, nie sú nièím majetkom, nikto ich nevlastní. Kadý môe rozvíja nápad niekoho iného.
KADÝ nápad sa dá predstavi ostatným. iaden nápad nemôe by tak hlúpy, e ho radej nepovieme.
Frázy, ktoré zabíjajú kreativitu, sú zakázané, ako napr. to nepôjde, to sa nedá, príp. to sme u skúali.
Hovorí vdy len JEDEN.
Reálny poh¾ad
Prvý krok:
Pomenujme problém. Asi ako keï si hádeme loptu, obracajme ho v mysli zo vetkých strán a z kadej pomenujeme
ako problém vidíme. Mali by sme to robi na ve¾ký papier a úèastníci ukladajú písomne na papier svoj poh¾ad na problém, ktorý skomentujú.
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Druhý krok:
Pomenujme dôvody vzniku. Èo sa stalo a kedy? Èo spôsobilo problém? Opä písomne a s komentárom.
Tretí krok:
H¾adáme rieenie problému. Skupina sedí v kruhu, zaznamenáva si rôzne nápady a zameriava sa na to, èo sú silné
stránky jednotlivých rieení a èo slabé. Niekedy toti pre problémy nevidíme to pozitívne.
Poèas prezentácie sa diskutuje a doplnia sa
ïalie kartièky. V tejto fáze sa nesnaíme prija
nejaké konkrétne rieenie.

Nerobíme èasový tlak, vetky nápady sa
zachytávajú písomne. Môeme poui trojfarebné kartièky:
nápady,
silné stránky,
slabé stránky.

Prestávka je nevyhnutná!
Pred prestávkou sa dohodneme, e nebudeme diskutova o nièom, èo sme práve poèuli a o èom sme hovorili.
Môeme zriadi aj pokladnièku na pokuty, kto pravidlo poruí. Radej si pôjdeme zahra volejbal, pláva, nákupy alebo
iné vo¾noèasové aktivity. Cie¾om je, aby sme získali odstup od toho, èo sme robili doteraz.
Fáza utópie
V tejto èasti víkendu sa zameriame na nau fantáziu, sny, priania a elania. Kadý písomne predstaví svoje vízie ako
by to malo v optimálnom prípade vyzera, èo by som chcel cíti, èo by som chcel zmeni.
Èas je dôleitý. Ideálne by bolo pokraèova a na druhý deò.
Fáza rozhodnutí
Ete raz sa preskúmajú vetky nápady rieenia problému. Nad kadým návrhom sa skupina povinne ete raz zamyslí. Potom sa skupina dohodne na 1 - 2 cestách, ktorými sa bude ubera a rozpracuje ich systémom: ako, kto, kde
a kedy. Snaíme sa stanovi si dátum, kedy by sme mohli oèakáva výsledky.
Po skonèení Dielne budúcnosti skupina pravdepodobne bude ma èo oslavova.
Nali sme rieenia, máme plán, SME TÍM!!!
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My ako úètovníci ? Nemoné!

Realizova projekt znamená, e budeme pravdepodobne disponova s urèitým obnosom financií. Máme rados, e
sme ich získali. Na druhej strane je to ale obrovská zodpovednos.
Ako to urobi tak, aby sme na konci neboli v strese,
e nieèo nesedí?
Spravíme si predpokladaný kalendárny plán výdavkov. Pod¾a programu projektu sa zamyslíme, kedy budeme aké
výdavky oèakáva.
Dohodneme sa, kto bude ma v skupine zodpovednos za EVIDENCIU.
Vetky peniaze vloíme na zriadený samostatný úèet a budeme pravidelne odklada výpisy z úètu, aby sme
nestratili predstavu ako na tom sme.
Aj keï si vetci dôverujeme, budeme písomne zaznamenáva, kto, kedy a naèo dostal peniaze. Vetky
neminuté peniaze vrátime do pokladne alebo na úèet.
Vetky doklady si budeme odklada. iadna katu¾a od topánok plná dokladov, ktoré lietajú kadetade.
Doklady si budeme lepi na osobitné papiere tak, aby sa neprekrývali a dali sa ¾ahko odfoti a priloi
k závereènému vyúètovaniu sponzorského príspevku alebo pre oficiálnych donorov.
Na jeden papier budeme lepi len doklady podobného úèelu: na cestovné, prenájom, nákup kancelárskych
potrieb, nákup zariadení, faktúry za vykonanú prácu. Môeme vyui aj papiere raz pouité s èistou zadnou
stranou. Na kadom úrade ich majú nazvy. Urèite nám ich venujú.

Zriadenie úètu
Niektoré banky poadujú 200 korunový vklad, iné 500. Ako neformálna skupina potrebujeme, aby ho zriadil ten, kto
má 18 rokov. Na základe obèianskeho preukazu mu banka úèet zriadi. Tie sa dá dohodnú taký spôsob, aby z úètu
mohlo vybera peniaze viac osôb. Pre prípad, e ten ktorý úèet zriadil ochorie alebo nastanú iné nepredvídané okolnosti.

Propagácia priebehu projektu
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Urèite vetci poznáme ten pocit: aktivity projektu beia ako na beiacom páse, prili rôzne problémy, ve¾a aktivít
v kole, sem - tam viazne naa práca v tíme. Sú ale záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali pred projektom a urèité
zásady, ktoré musíme dodra. Jedným z nich je propagácia.

Ak na vetky nasledujúce otázky odpovieme ÁNO - je vetko v poriadku:
Prispievame pravidelne do miestnych médií?
Uviedli sme v kadom mediálnom vstupe/èlánku naich sponzorov?
Vedia nai sponzori ako nám to ide?
Vyrobili sme vetky propagaèné materiály, ktoré sme si stanovili v programe?
Posielame sponzorom a donorom kópie èlánkov a nae propagaèné materiály?

Hodnotíme
Hodnotenie nemusí by dôvodom na formálne sedenie v miestnosti. Môe by súèasou náho spoloèného víkendu
za odmenu, turistiky, soboty pri vode alebo posedenia pri táboráku. Tie sme len ¾udia a chceme sa BAVI!
Záver je teda ete v nedoh¾adne, ale hodnotenie je pravidelne súèasou náho projektu. Preèo?
Povieme si NAHLAS, èo sa doteraz podarilo uskutoèni. Pochválime sa sami pred sebou a naèerpáme sily a motiváciu do ïalích etáp.
Povieme si aj to, èo nelo dobre, alebo nie tak,
ako by sme si elali. O vetkom musíme hovori
otvorene: Èo spôsobilo problémy? Èo musíme
zlepi nabudúce? Nezvláda niekto z tímu úlohy,
ku ktorým sa zaviazal? Potrebuje pomoc?

Príklad hodnotenia:
napíte si na papier, aká aktivita sa vám
v rámci projektu podarila a zamyslite sa nad
tým, èo ste sa pri tom nauèili,
porozmý¾ajte, ako ste sa vy ako osobnosti
zmenili poèas projektu.

Blíi sa koniec projektu
Kadý plán má svoj zaèiatok a koniec. Vedeli sme to, u keï sme sa púali do projektu. Koniec sa blíi a nás èaká
ete nieko¾ko nie ve¾mi príjemných, ale nevyhnutných vecí, spojených s ukonèením projektu.
Kadému ukonèeniu projektu predchádza priebené hodnotenie. To u máme za sebou. Tie poiadame naich partnerov, prípadne sponzorov, o ich poh¾ad na nae úèinkovanie. Vetky hodnotenia si odloíme.
Porozmý¾ame nad najvhodnejou formou závereènej správy. Je to ve¾mi dôleité! Nielen pre tento projekt, ale aj pre
tie nasledujúce. Zaujímavá závereèná správa nám pomôe nielen zaspomína na projekt v budúcnosti, ale je to
vhodný propagaèný materiál pre budúcich sponzorov alebo oficiálne návtevy.
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Èo má obsahova závereèná správa?
mylienka, ktorá bola na samom zaèiatku projektu
nae ciele a predpokladaný dopad na cie¾ovú skupinu
opis jednotlivých aktivít projektu
hodnotenie skupiny aj verejnosti
kto prispel k tomu, e projekt sa stal realitou (sponzori, granty a pod.)
fotografie, grafy, kresby
glosy a vtipné situácie, ktoré v priebehu projektu nastali
nae adresy a kontakty
Takúto závereènú správu môeme spokojne krsti na spoloènej recepcii pre sponzorov a sympatizantov.
Veï je to takmer umelecké dielo.
Na druhej strane musíme ráta s tým, e pre potreby oficiálnych donorov ako grantové programy, samosprávu alebo
iné intitúcie bude potrebné vypracova závereènú správu na samostatných a k tomu urèených tlaèivách. U pri
získaní podpory sa preto informujeme o forme a termíne, ako a dokedy je potrebné finanèné prostriedky zúètova.
Písanie rôznych závereèných správ pre rôzne subjekty je síce otrava, ale uvedomujeme si, e kadý z nich mal svoje
pecifické ciele, ktoré podporou projektu sledoval. Iste sú zvedaví ako to lo a èi sa nám práve ich ciele podarilo
splni. Preto kadému donorovi budeme venova rovnakú pozornos. Vypracujeme správu, zaleme a budeme sa
informova, èi nie je potrebné zodpoveda na nejaké otázky. Ak áno, urobíme to.
Finanèné vyúètovanie projektu je rovnako dôleité. Keïe sme viedli podrobnú evidenciu výdajov, vieme presne ako na
tom sme. Ak sme zistili, e nejaké finanèné prostriedky ete máme, pouvaujeme o ich vyuití na prospech propagácie alebo hodnotenia projektu.
Závereènú správu a finanèné vyúètovanie pripravíme vo viacerých kópiách a zaleme oficiálnym donorom. Vetky doklady budeme ma odloené po dobu 5 rokov. Také sú väèinou limity na úschovu dokladov.
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Kruh sa nikdy nekonèí...
Keï sa nám raz podarilo úspene realizova projekt, urèite budeme ma chu pusti sa do nového. Zvlá ak u
presne vieme èo máme robi. Nauèili sme sa to¾ko vecí, e by to bolo koda nevyui!

Vieme , e projekt nemôe stá a pada na jednej osobe.
Vieme sa v skupine dohodnú èo ideme robi, preèo a ako. V jednote je sila!
Vieme ako propagova projekt v médiách.
Vieme projekt prezentova verejnosti aj sponzorom.
Vieme ako napísa prihláku do grantového programu.
Vieme si vyráta ko¾ko nás projekt bude stá.
Vieme, ktoré grantové programy existujú a aj ako iada o podporu rôznych donorov.
Vieme riei problémy poèas projektu.
Vieme projekt vyhodnoti a zúètova.
NAVYE SME ZAILI TEN ÚCHVATNÝ POCIT,
*E NIEÈO VLASTNÝMI SILAMI DOKÁEME.
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Prílohy
O IUVENTE
IUVENTA je organizácia Ministerstva kolstva SR - pôsobí od roku 2001 v oblasti implementácie tátnej politiky vo vzahu k deom
a mládei. Realizuje výskumnú èinnos, vzdelávanie v oblasti práce s demi a mládeou, zabezpeèuje informácie z danej oblasti
a podporuje mobilitu mládee.
NAFYD - odbor rozvoja - sa zaoberá otázkami výskumu, vzdelávania v oblasti aktívneho vyuívania vo¾ného èasu a participácie, prácou so znevýhodnenými skupinami mládee ako aj vzdelávaním v oblasti výchovy k zdravému ivotnému týlu.
Tvorba informaèných materiálov, otázky podpory tátu mimovládnym organizáciám, príprava a realizácia predmetových a postupových súaí sú v centre záujmu NAFYI - odboru informácií.
NAFYM- odbor mobility je poverený administráciou grantového programu Európskej únie MLÁDE, prièom pozorne sleduje aj nové
trendy v chápaní a rozvoji mládeníckej mobility a iniciuje ich implementáciu na slovenskej mládeníckej scéne.
Iuventa aj naïalej poskytuje priestory tátnych úèelových zariadení na realizáciu pravidelných a príleitostných aktivít pre deti
a mláde (krúky, kluby, podujatia pre verejnos), ako aj na realizáciu projektov urèených pracovníkom s mládeou.
tel.: 02/60253112, fax: 02/65422121,
e-mail: iuventa@iuventa.sk, internet: www.iuventa.sk

Adresa:

IUVENTA,
Karloveská 64,
842 58 Bratislava 4

EURODESK
EURODESK je informaèný servis Európskej únie urèený pre mladých ¾udí a vetkých tých, ktorý s nimi pracujú.. EURODESK sumarizuje a spreh¾adòuje európske informácie tak, aby boli zrozumite¾nejie pre urèené skupiny. Vetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo faxovej iadosti, prièom väèina z poskytovaných informácií sa nachádza práve
na stránke www.eurodesk.sk. Projekt EURODESK je financovaný zo zdrojov EÚ, v rámci programu EÚ MLÁDE, prostredníctvom
Akcie 5 - Podporné opatrenie. Na jeho spolufinancovaní na Slovensku sa podie¾a IUVENTA.
Aké informácie nájdete na stránke EURODESKU? Informácie o práci, túdiu a trávení vo¾ného èasu v zahranièí, rôzne grantové
programy pod¾a k¾úèových slov a krajiny Európskej únie. V rámci EURODESKU vznikol aj zaujímavý projekt pre tých, ktorí nemajú
pravidelný prístup na internet. V spolupráci viacerých krajín vznikol projekt, ktorého výsledkom je CD ROM so základnými informáciami, ktoré je moné získa aj na web stránke EURODESKU - www.eurodesk.sk
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Preh¾ad grantových programov na podporu tvorby miestnych projektov
(Údaje sa sú z roku 2002 a v ïalích rokoch sa môu zmeni - overte si ich aktuálnos)

Program Pro Slovakia

Úèelom programu je podnecova a podporova kultúrne aktivity, programy a iniciatívy celospoloèenského významu pod¾a oblastí architektúra, divadelníctvo, hudba, kinematografia a video, krásna literatúra - umelecký preklad, miestna a regionálna kultúra,
múzeá a galérie, výtvarníctvo, úitkové umenie a dizajn, pamiatková starostlivos, rozhlasová a televízna tvorba, taneèná kultúra,
vedecká a odborná literatúra, kultúrne aktivity vysokých kôl a knihovníctvo.
Termín:
iadosti na podporu projektov sa podávajú vdy do 30.11. predchádzajúceho
Adresa: Ministerstvo kultúry SR
roku, na rok 2003 do 30.11.2002.
odbor Pro Slovakia
Kontakt: telefón: 02 / 5939 1622, 5939 1623 (priame linky),
Námestie SNP 33
02 / 5939 1111 (informátor MK SR), fax: 02 / 5939 1673,
813 31 Bratislava 1
e-mail: sfk@gov.sk, internet: www.culture.gov.sk.

Protidrogový fond
Finanèné prostriedky poskytuje fond fyzickým i právnickým osobám pod¾a priorít, ktoré sú urèené kadoroène radou Protidrogového
fondu na základe odporúèania Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Na rok 2003 sú urèené tieto prioritné
oblasti: protidrogová prevencia, lieèebná starostlivos, resocializaèná starostlivos, masmediálna politika.
Termín:
vetky projekty so iadosou o poskytnutie prostriedkov z protidrogového fondu
Adresa: Protidrogový fond
na rok 2003 je potrebné predloi do 31.10.2002.
Praská 11
Kontakt: Mgr. Michaela Velická, telefón: 02 / 5729 7209, telefón/fax: 02 / 5729 7207,
816 36 Bratislava 1
www.government.gov.sk/csaky/, www.protidrogovyfond.sk.

Know How Fond - Program malých grantov
Prostredníctvom programu podporuje fond malé jednorazové projekty. V roku 2002 je Program malých grantov orientovaný na:
sociálne znevýhodnené skupiny, problematiku menín, oblas komunitného rozvoja, rozvoj tretieho sektoru, environment.
Termín:
podávanie iadostí o grant je priebené, vyaduje sa konzultácia.
Adresa: Britské ve¾vyslanectvo
Kontakt: Jarmila Sviteková, Alan Anstead,
Sekcia Know How Fond
telefón: 02 / 5441 9632-3, fax: 02 / 5441 0003,
Panská 16
e-mail: jarmila.liskova@fco.gov.uk, http://www.britemb.sk.
811 01 Bratislava1

Nadácia Markíza

Môe poskytnú finanèné prostriedky na zaujímavé projekty a podujatia jednorazové i cyklické, osobitne humanitného charakteru.
V kadej iadosti treba jasne uvies cie¾ a zameranie, bliiu pecifikáciu v priloenom projekte.
Termín:
iadosti mono podáva priebene v písomnej podobe.
Adresa: Nadácia Markíza
Kontakt: Andrea Gbelcová, telefón: 02 / 6827 4600, 6827 4601,
Bratislavská 1/A
fax: 02 / 6827 4602, e-mail: nadacia@markiza.sk,
P.O.Box 7
internet: www.nadacia.markiza.sk.
29
843 56 Bratislava 48

Nadácia Emílie Kováèovej
Nadácia je zameraná na pomoc deom a dospelým s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na trvalú pomoc iných. Podporuje
rozvoj tvorivých a umeleckých schopností vetkých detí a mladých talentovaných ¾udí, kultúrne aktivity, vzdelanostné a ekonomické
povznesenie vybraných sociálnych skupín a ochranu ¾udských práv kadého obèana.
iadate¾: fyzické a právnické osoby.
Termín:
iadosti sa podávajú priebene v písomnej podobe.
Adresa: Nadácia Emílie Kováèovej
Kontakt: Prof. Ing. Emília Kováèová, PhD., Mgr. Katarína Salayová,
túrova 6
telefón / fax: 02 / 5293 2878.
811 02 Bratislava 1

Nadácia Matice slovenskej
Môe poskytnú finanèné prostriedky na zaujímavé projekty a podujatia, tematicky zamerané na:
ochranu prírody a pamiatok, muzeálnych zbierok, ktoré sa viau na históriu Slovenska,
podporu budovania expozícií muzeálnych zbierok a dokumentácie súvisiacej s históriou Slovákov,
tvorbu literárnych, hudobných, dramatických, výtvarných diel, zameraných na rôzne oblasti ivota Slovákov a na potreby
kôl,
podporu výuèby slovenského jazyka na území, kde ijú Slováci v menine,
na propagáciu slovenskej kultúry, oslavy národovcov, organizovanie literárnych, hudobných a výtvarných súaí orientovaných na bohatstvo slovenského jazyka a prínos pre slovenský národný ivot,
ako i na projekty realizované na národnostne zmieanom území.
Adresa: Nadácia Matice slovenskej
Termín:
projekty sa podávajú priebene na predpísanom formulári,
Dunajská 18
napr. prostredníctvom miestnych odborov Matice slovenskej.
812 51 Bratislava 1
Kontakt: Marta Havlíková, telefón / fax: 02 / 5296 7828.

Nadácia otvorenej spoloènosti - Open Society Foundation
Hlavným cie¾om nadácie je rozvoj obèianskej spoloènosti na Slovensku. Jej èinnos je zameraná na podporu humanitných aktivít,
vzdelávacích iniciatív a programov v oblasti kolstva, zdravotníctva, umenia, kultúry, manamentu, médií, ¾udských práv, ako aj na
rozvoj intelektuálnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy.
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Podpora klubov rómskej mládee
Grantový program je urèený predovetkým aktívnym klubom rómskej mládee a jeho hlavným cie¾om je pomôc rómskej mládei do
26 rokov aktívne vyuíva vo¾ný èas a umoni im stretáva sa v kluboch a krúkoch. Projekty by mali by orientované na vzdelávacie aktivity (prednáky, besedy, kurzy), osvetové aktivity (zdravotnícka výchova, sexuálna výchova), aktivity na vyuitie vo¾ného èasu
(divadlo, tanec, port).
Kontakt: Irena Vìchtová, NOS - OSF Preov, telefón/ fax: 051 / 7732 469,
e-mail: osf.presov@nextra.sk, internet: http://www.osf.sk.
Termín:
uzávierka do 04.10.2002.
iadate¾: mimovládne neziskové organizácie, obecné úrady, osvetové strediská, kultúrne centrá, cirkevné intitúcie.

eny v spoloènosti
Vzdelávací grantový program, ktorého cie¾om je podpori projekty, ktoré napomáhajú zlepi postavenie ien v spoloènosti a tým
podporujú rovnos ancí a rovnoprávnos pohlaví ako neoddelite¾nú súèas otvorenej demokratickej spoloènosti. Prednostne sú
vítané projekty zamerané na dodriavanie enských práv v praxi, prevenciu násilia páchaného na enách a dievèatách, projekty podporujúce rovnos príleitostí v kadej sfére ivota (informaèné aktivity, poradenstvo), projekty orientované na vzdelávanie a prácu
s dievèatami a mladými enami.
iadate¾: mimovládne neziskové organizácie, verejná správa, koly.
Termín:
termín bude aktualizovaný v januári 2003.
Kontakt: Viera Klementová, NOS - OSF Bratislava, telefón: 02 / 5441 6913, 5441 4730, kl.114, fax: 02 / 5441 8867,
e-mail: viera@osf.sk, internet: http://www.osf.sk.
Harm Reduction Program
Program je zameraný na podporu aktivít týkajúcich sa zniovania kôd spôsobených uívaním drog, s dôrazom na injekèné uívanie,
prevenciu vzniku epidémie HIV a iných krvou prenosných ochorení v rámci rizikových skupín obyvate¾stva, ochranu komunity a prácu
so skupinami s rizikovým správaním.
iadate¾: zdravotnícki a sociálni pracovníci v oblasti závislostí, mimovládne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v tejto oblasti.
Termín:
uzávierka prihláok priebene.
Kontakt: Tatiana Hièárová, telefón: 02 / 5441 6913, 5441 4730, kl. 117, fax: 02 / 5441 8867,
e-mail: janka@osf.sk, osf@osf.sk, internet: http://www.osf.sk.
Debatné kluby
Cie¾om programu je rozvoj rétorických schopností, kritického myslenia, názorovej tolerancie, schopností komunikácie tudentov:
tréningy pre pedagogických pracovníkov, ktorí chcú vies debatné kluby,
tréningy pre rozhodcov debatných súaí,
organizovanie debatných súaí v anglickom a slovenskom jazyku.
iadate¾: tudenti S, pedagogickí pracovníci, mimovládne neziskové organizácie.
Termín:
uzávierka prihláok priebene.
Kontakt: Katarína Koubeková, NOS - OSF Bratislava, telefón: 02 / 5441 6913, 5441 4730, kl.110, fax: 02 / 5441 8867,
e-mail: katrin@osf.sk, internet: http://www.osf.sk.

Nadácia pre deti Slovenska
Poslaním nadácie je podporova mnohostranný rozvoj osobnosti dieaa a mladého èloveka. Realizuje to prostredníctvom podpory
kvalitných a zaujímavých programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby detí a mladých ¾udí preventívnou osvetou, ale aj formou priamej finanènej pomoci. Nadácia pre deti Slovenska sa projektom Hodina deom snaí motivova èo najviac organizácií, ktoré
s demi pracujú, aby sa o podporu uchádzali a svoju èinnos profesionalizovali.
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Grantový program Hodina deom
Dlhodobým cie¾om grantového programu je kadoroène rozde¾ova finanèné prostriedky z Fondu Hodina deom na vèasnú, úèinnú
a trvalú pomoc pre vetky deti a mladých ¾udí na Slovensku vo veku od 5 do 20 rokov. Sú urèené na podporu konkrétnych projektov
v nasledujúcich oblastiach:
deti telesne, duevne alebo zmyslovo postihnuté, dlhodobo choré:
aktivity zamerané na integráciu postihnutých detí do reálneho ivota,
budovanie a rozvoj schopností a zruèností podporujúcich integráciu,
deti ijúce mimo vlastnej rodiny:
podpora ivota detí v rodinnom prostredí,
aktivity podporujúce budovanie stabilných vzahov detí,
aktivity zamerané na integráciu detí, ijúcich dlhodobo v ústavnej starostlivosti, do reálneho ivota a na budovanie
schopností a zruèností podporujúcich takúto integráciu,
deti týrané, zneuívané a zanedbávané:
preventívne programy,
krízová intervencia,
starostlivos o diea a rieenie jeho problémov,
deti ohrozené a trpiace rôznymi formami závislostí:
preventívne programy,
krízová intervencia,
resocializácia,
deti ulice:
práca s demi, ktoré sú nútené napåòa svoje potreby mimo rodinu v prípade jej zlyhania alebo mimo intitúcie,
do starostlivosti ktorej sú zverené,
krízová intervencia,
práca s demi uteèencov,
deti, ktoré nemajú kde trávi vo¾ný èas:
dobrovo¾ná pomoc detí a mládee druhým,
mimokolské aktivity detí v mestách a na vidieku,
práca s nezamestnanou mládeou.
iadate¾: mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné intitúcie a tátne organizácie, ktoré musia ma právnu subjektivitu
a vykazova pravidelnú celoroènú èinnos. Organizácia je povinná prekonzultova kadý projekt s pracovníkmi Nadácie
pre deti Slovenska, alebo s regionálnymi spolupracovníkmi nadácie.
Adresa: Nadácia pre deti Slovenska
Termín:
február 2003.
Grantový program Hodina deom
Kontakt: Lucia tasselová, výkonná riadite¾ka, e-mail: lucia@nds.sk,
Heydukova 3
Lucia Vakulová, programová manaérka, e-mail: lucka@nds.sk,
811 08 Bratislava 1
Lucia Gvozdjáková, manaérka kampane, e-mail: lucija@nds.sk,
telefón: 02 / 5263 6461, 5263 6471, fax: 02 / 5263 6462,
e-mail: nds@nds.sk, internet: http://www.hodinadetom.sk, www.nds.sk.

Tvoja zem

Cie¾om grantového programu je zvýenie úèasti verejnosti na aktivitách mimovládnych organizácií a správe vecí verejných v tyroch
oblastiach:
Program intitucionálneho posilnenia MNO.
Obhajoba záujmov tretieho sektora.
Obhajoba obèianskych záujmov.
Filantropia.
eny.

Program intitucionálneho posilnenia (PIP)
Zmyslom programu je zvýi intitucionálnu a finanènú udrate¾nos mimovládnych neziskových organizácií pre tretí sektor
na Slovensku.
iadate¾: neziskové mimovládne organizácie.
Termín:
14.10.2002.
Kontakt: Boris Streèanský, telefón: 0903 403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk.
Obhajoba záujmov tretieho sektoru
Cie¾om programu je podporova aktivity mimovládnych neziskových organizácií a obèianskych skupín, zamerané na zlepenie ich
právneho, fikálneho a spoloèenského postavenia v slovenskej spoloènosti.
iadate¾: neziskové mimovládne organizácie.
Termín:
14.10.2002
Adresa: ETP Slovensko
Kontakt: Marcel Zajac, telefón / fax: 02 / 5441 9571, 0905 529 285,
Centrum pre filantropiu a neziskové
e-mail:zajac@changenet.sk, internet: http://tvojazem.sk.
aktivity
Suché mýto 19
Obhajoba obèianskych záujmov
811 03 Bratislava 1
Program má snahu zvýi transparentnos rozhodovacích procesov na
vetkých úrovniach tak, aby tie skupiny, ktorých sa rozhodovací proces týka, mali monos sa do neho efektívne zapoji. Témy programu sú ¾udské práva, ivotné prostredie, prístup k informáciám, korupcia a klientelizmus, decentralizácia.
iadate¾: mimovládne organizácie s právnou subjektivitou - nadácie, obèianske zdruenia, neziskové verejnoprospené organizácie.
Termín:
14.10.2002.
Bratislava: ETP Slovensko
Kontakt: Peter Medveï, telefón: 048 / 4145 478, fax: 048 / 4145 259,
Centrum pre filantropiu
e-mail: medved@changenet.sk, internet: http://tvojazem.sk
a neziskové aktivity
Adresa:: Nadácia Ekopolis
Suché mýto 19
Robotnícka 6
811 03 Bratislava 1
Koice:
ETP-S
974 01 Banská Bystrica
telefón/ fax: 02/ 5441 9571,
Praská 2
e-mail: etp@changenet.sk.
040 01 Koice
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telefón/ fax: 055/ 760 107,
e-mail: etpke@changenet.sk.

Filantropia
Program sa zameriava na dva typy projektov - komunitný rozvoj a komunitná filantropia. Cie¾om programu je prispie k zvýeniu
úèasti obèanov miest a obcí v aktivitách zameraných na zlepovanie kvality ivota, rieenie otázok miestneho záujmu, posilòovanie
sociálneho kapitálu, rozvíjanie kultúry dávania a dobrovo¾níctva.
Adresa: ETP Slovensko
iadate¾: mimovládne organizácie s právnou subjektivitou - nadácie,
Centrum pre filantropiu
obèianske zdruenia, neziskové verejnoprospené organizácie.
a neziskové aktivity
Termín:
uzávierka prijímania projektov je 14.10.2002.
Suché mýto 19
Kontakt: Marcel Zajac, telefón/ fax: 02 / 5441 9571, 0905 529 285,
811 03 Bratislava 1
e-mail: zajac@changenet.sk, internet: http://tvojazem.sk.
Obèania obci
Grantový program na podporu vidieka je urèený obyvate¾om vidieka z obcí, alebo samostatných èastí obcí, kde poèet obyvate¾ov
nepresahuje 1 500. Cie¾om programu je zvýi úèas obèanov vidieka na rozhodovaní a skvalitòovaní ivota v obci, preto nápad,
ktorý chcete uskutoèni, musí by veobecne prospený pre ¾udí, miesto a komunitu, kde ho chcete uskutoèni.
iadate¾: mimovládne neziskové organizácie, neformálne skupiny obèanov,
Adresa: Nadácia Ekopolis
fyzické osoby.
Robotnícka 6
Termín:
uzávierka prijímania projektov je 30.09.2002.
974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Milan Hronec, telefón / fax: 048 / 4145 478,
e-mail: hronec@changenet.sk, internet: http://www.tvojazem.sk.
Kontakt: Miroslav Pollák, telefón / fax: 055 / 6445 123,
e-mail: pollak@changenet.sk, internet: http://www.tvojazem.sk.

Adresa:

ETP - Slovensko
Praská 2
040 11 Koice

eny
Program eny je pokraèovaním programu eny - meniny - tolerancia, ktorý sa realizoval v rokoch 1999 a 2002. Cie¾om programu je motivova enské iniciatívy k tomu, aby uskutoèòovali aktivity zamerané na zlepenie postavenia ien na Slovensku.
Podporované sú aktivity, ktoré prispejú k eliminácii násilia páchaného na enách a rovnosti príleitostí. Snahou programu je zároveò
intitucionálne posilni enský sektor.
iadate¾: mimovládne neziskové organizácie.
Adresy: ETP Slovensko
Termín:
uzávierka prijímania projektov je 14.10.2002.
Suché mýto 19
Kontakt: Zuzana Thullnerová, telefón / fax: 02 / 5441 9571, 0905 313 313,
811 03 Bratislava 1
e-mail: thullnerova@changenet.sk, internet: http://www.tvojazem.sk.
Banská Bystrica, Koice:
adresy a kontakty ako v programe
Obhajoba obèianskych záujmov.
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Komunitná nadácia Zdravé mesto
Prioritou nadácie je aktívna pomoc pri zlepovaní zdravého ivotného týlu a pomoc pri rieení otázok a problémov miestnej komunity. Cie¾om týchto aktivít je posilòovanie úèasti verejnosti na rieení problémov dotýkajúcich sa ivotného prostredia a kvality
ivota v mestách a okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
iadate¾: obèianske zdruenia, nadácie, neziskové organizácie so sídlom v mestách a okresoch Banská Bystrica a Zvolen, neformálne skupiny obèanov (minimálne traja).
Termín:
pred uzávierkami podávania iadostí, ktoré sú vdy 15.03., 15.05., 15.09., 15.11. (platné aj v roku 2002) je potrebná
predbená konzultácia projektu.
Kontakt: Banská Bystrica: Lívia Haringová, telefón: 048 / 4156 059, 4125 713, fax: 048 / 745 259,
e-mail: nzmbb@changenet.sk,
Adresy: Komunitná nadácia
internet: http://www.changenet.sk/nzmbb,
Zdravé mesto Banská Bystrica
Zvolen: Viera Valovièová, telefón: 045 / 5323 165,
Námestie SNP 15
e-mail: valovicova@changenet.sk,
974 01 Banská Bystrica
internet: http://www.changenet.sk/nzmbb.

Aktualizované k 30. 09. 2002,
Simona Kritofová a RNDr. Gabriela Gaparíková,
Iuventa - NAFYI,
Karloveská 64,
842 58 Bratislava 4.

Komunitná nadácia
Zdravé mesto Zvolen
tudentská 32
960 01 Zvolen
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