Kritériá posudzovania žiadostí – program OPORA - IPRO
Hodnotenie žiadostí:
Žiadosti budú hodnotiť dve dvojčlenné skupiny posudzovateľov/ posudzovateliek. Každý projekt
bude čítaný 2 nezávislými posudzovateľmi/kami, odborníkmi v danej oblasti.
Predkladaný projekt musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho
klienta. Jedna organizácia môže predložiť maximálne 2 projekty.
O podporu sa môžu uchádzať:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné
fondy
 štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby,
(napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
 špeciálne školy
 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
Cieľové skupiny:






telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
deti a mládež s postihnutím
seniori
ženy a deti v Krízových centrách
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti
a i.)

O podporu sa nemôžu uchádzať:
Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské
centrá, Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre
dôchodcov, Práčovne pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.
Podporíme projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť:





kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb
zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti
umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote
podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi
z bežného života
 poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta
 realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta
 realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho
zručnosti a schopnosti

KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ
Pri posudzovaní žiadostí sa zameriame na tieto kritériá:
1)

Formálne kritériá



2)

Obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
K projektu sú predložené všetky potrebné prílohy
Predpoklady predkladateľa realizovať projekt




Zámer predkladateľa je inovatívny a smeruje k integrácii ľudí so znevýhodnením
Projekt je zameraný na skvalitnenie života konkrétneho klienta so špeciálnymi
potrebami
 Predkladaný IPRO spĺňa stanovené požiadavky
Požiadavky na kvalitný IPRO





má v centre samotného klienta – človeka so špecifickými potrebami
klient je počas plánovania skutočným partnerom
zohľadňuje individuálne schopnosti a zručnosti klienta
do individuálneho plánovania sú zapojení aj ľudia, ktorí tvoria podpornú sieť klienta
rodina, priatelia, blízke osoby atď.
 podporuje klienta v zručnostiach, ktoré mu pomôžu zapojiť sa do bežného života mimo
zariadenia sociálnych služieb
3)

Finančná stránka projektu




Rozpočet projektu je priamo naviazaný na realizáciu IPRO konkrétneho klienta
Efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám
Do rozpočtu nie je možné zahrnúť mzdové náklady zamestnancov organizácie,
prevádzkové náklady žiadateľa investičné náklady

