Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a
progresívnych prístupov. Nadácia SPP podáva pomocnú ruku v boji s pandémiou ochorenia
COVID - 19. Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva sú seniori nad 65 rokov života a ľudia
odkázaní na pomoc ostatných. Nadácia SPP túto oblasť podpory vníma ako citlivú a chce
pomôcť tým najslabším. Našim zámerom je tak bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť organizácie
a inštitúcie poskytujúce sociálne služby.
Chceme pomôcť riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok,
špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia
mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych
služieb.
V programe Pomáhame SPPolu je naša podpora určená všetkým poskytovateľom
sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb.
Nadácia SPP na mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu vyčlenila 200 000 eur,
ktoré prerozdelí medzi žiadateľov.
Cieľ programu:
- riešenie aktuálnych problémov fyzických osôb po dovŕšení dôchodkového veku, umiestnených
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na území Slovenska,
- bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť nepodnikateľské organizácie a inštitúcie poskytujúce
sociálne služby na území Slovenska pre vyššie uvedené osoby.
O podporu sa môžu uchádzať:
O podporu sa môžu uchádzať nepodnikateľské právnické osoby – poskytovatelia sociálnych
služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorí realizujú sociálne služby tzv.
pobytovou formou v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb alebo
v podobných zariadeniach.
Oprávnení predkladatelia žiadostí:






štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby
napr. domovy sociálnych služieb, domovy seniorov,
mimovládne organizácie, ktoré sú registrované ako poskytovatelia sociálnych služieb,
neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia,
účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy,
samosprávy (obce a mestá), t. j. zriaďovatelia zariadení poskytujúcich sociálne služby
iné zariadenia poskytovateľov sociálnej pomoci

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby a fyzické osoby.
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Cieľová skupina:


seniori žijúci v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou

Predmet podpory:
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na pokrytie výdavkov na:










hygienické pomôcky a ochranné prostriedky (FFP3, FFP2 respirátory, rúška, rukavice
ochranné overaly, ochranné okuliare, dezinfekcia a pod.);
navýšenie mzdových kapacít personálu starajúcich sa o klientov, súvisiacich
s mimoriadnou starostlivosťou o klientov v prípade infekcie COVID-19;
špeciálny zdravotnícky materiál a vybavenie (napr. aj látky a gumičky na ušitie rúšok,
germicídne žiariče a iné dezinfektory), použité na ochranu proti COVID-19;
sociálna pomoc (napr. ako odborné poradenstvo, supervízia pre personál a klientov,
psychologická pomoc, aktivity na zmysluplné trávenie voľného času, ktoré pomôže
prekonať náročné obdobie prípadnej izolácie v prípade infekcie COVID-19, podpora
vytvorenia špecifických podmienok umožňujúcich kontakty klientov s rodinou v prípade
izolácie alebo karantény);
zakúpenie potravín, vitamínov a výživových doplnkov pre klientov;

Termíny predkladania žiadostí:
Vyhlásenie grantového programu: 20. októbra 2020
Uzávierka predkladania projektov: 16. novembra 2020
Hodnotenie a vyhodnotenie projektov: od 17. novembra 2020 – 4. decembra 2020
Realizácia projektov: december 2020 – apríl 2021
Výška finančnej podpory:
Nadácia SPP vyčlenila na tento účel 200 000 eur. Max. výška podpory na 1 projekt je 5 000 eur.
Predkladateľ môže predložiť iba 1 projekt.
Proces a kritéria posudzovania projektov:
Predložené žiadosti budú hodnotené z pohľadu splnenia formálnych podmienok.
Formálne kritériá:
 obsahový súlad predloženej žiadosti s cieľmi grantovej výzvy
 k projektu sú predložené všetky požadované prílohy
Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, prosíme vás, aby ste:
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára
na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte
dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné
informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom
odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.
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Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte.
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte:
 opis vášho projektu/aktivity,
 napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
 kto a aký bude mať prínos z vášho projektu.
2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.
3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
5. Povinné prílohy:
 neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení
IČO, štatút, stanovy resp. zakladacia listina (obce a mestá tento dokument neprikladajú)
a potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Zhrnutie žiadosti:
 stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 250 slov
vrátane medzier).
Zmluvné podmienky finančného príspevku:
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku (ďalej Zmluva). Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise
Zmluvy. Podporení predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii
podporeného projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu len elektronicky,
prostredníctvom on-line formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/. V Zmluve sú obsiahnuté
všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok
na bankový účet obdarovaných.
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne:
programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk
a programová asistentka
barbora.blahova@cpf.sk

Nadácie

SPP

Mgr.

Barbora

Blahová,

0918

548 598,

Vopred ďakujeme všetkým za ich snahu pri ich predkladaní žiadostí a prajeme hlavne pevné
zdravie. Nadácia SPP
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