Grantový program O krok vpred 2022
ZÁMER PROGRAMU
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o
ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané
na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo
dlhodobo chorých. Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového
aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po
úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti
po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z
Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.
V snahe zefektívniť našu pomoc, v tomto roku otvárame, v spolupráci s Asociáciou
pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT
Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci - fyzické osoby (s trvalým pobytom na
Slovensku), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:
•

jednotlivec – fyzická osoba,

•

jednotlivec – rodič dieťaťa.

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci (osoby so štatútom dočasného útočiska
z Ukrajiny od 24.02.2022), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:
•

jednotlivec – fyzická osoba,

•

jednotlivec – rodič dieťaťa (alebo iný zákonný zástupca dieťaťa).

Žiadosti sú prijímané výlučne elektronicky cez systém: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY
Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na
špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 1 000 EUR. Príspevok je
možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich
s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace
s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

VYBRANÍ PARTNERI NA REHABILITÁCIE
Rehabilitácie je možné absolvovať iba v nižšie uvedených strediskách, z ktorých si vyberiete to
zariadenie, ktoré je finančne aj účelovo najvhodnejšie.
AXIS International
Rehabilitation Center

Piešťany

Centrum Svetielko

Bratislava, Trenčín, Prešov

Centrum Liberta

Košice

Ceremina

Šúrovce

Hendi Centrum

Piešťany

Physio Canis, o.z.

Žilina

Possibilitas

Piešťany

R1 – centrum intenzívnej
terapie

Banská Bystrica

Rehab Klinik

Bratislava

Slovenský Červený kríž
Košice
územný spolok Košice-mesto
ADELI Medical Center

Piešťany

Centrum Progres

Michalovce

Denné centrum o.z. Nikolka

Sereď

Šanca pre deti

Malacky

Zvierací terapeut

Liptovská Sielnica

Fyzioterapia Zinchenko

Trnava

Levita - Lehnice

Lehnice

Výber rehabilitačného centra je pre pacienta záväzný, zmeny nebudú umožnené po
vyhlásení výsledkov.
V prípade odmietnutia grantu bude vybraný iný
uchádzač/uchádzačka zo zoznamu náhradníkov.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ
Vyhlásenie programu, zverejnenie informácií a podmienok programu
26. októbra 2022
bude na stránke: www.nadaciaspp.sk, facebooku Nadácia SPP
a na stránke APPA, facebooku APPA a instagrame APPA.
20. novembra 2022, do Uzávierka predkladania projektov
24.00 h
Hodnotenie projektov komisiou, hodnotiaca komisia je zložená zo
21. novembra – 4. zástupcov Nadácie SPP a z odborníkov na oblasť pomoci
decembra 2022
postihnutým. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje správna
rada Nadácie SPP.
5. decembra 2022
Zverejnenie podporených projektov.
december - jún 2023
Realizácia podporených projektov.
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov,
do 15. júla 2023
poskytne a vyúčtuje APPA.
KRITÉRIA POSUDZOVANIA
•
•
•
•

Skvalitnenie života starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím – pomoc vybraným
jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením.
Sociálna situácia v rodine.
Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok
realizovateľné.
Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na
aktivity projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé
položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu rehabilitačného pobytu.

PODMIENKY ŽIADOSTI O GRANT
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▪

Aktivity projektu musia byť zrealizované v období do 30. júna 2023.

•

Žiadosť o grant musí byť zaregistrovaná a odoslaná v elektronickom systéme
nadácie: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

•

Žiadateľ si musí vybrať IBA z uvedených rehabilitačných stredísk

▪

Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy.

▪

Žiadateľ musí v elektronickom systéme vyplniť všetky požadované informácie a
priložiť všetky povinné prílohy.

•

Povinnou prílohou k projektu je:
-

▪

doklad o dočasnom útočisku, potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na
území Slovenskej republiky vydaný MV SR, s akceptovateľným dátumom od
24.02.2022 (len pre pacientov z Ukrajiny).

Výber rehabilitačného centra je pre pacienta záväzný, zmeny nebudú umožnené po
vyhlásení výsledkov. V prípade odmietnutia grantu bude vybraný iný
uchádzač/uchádzačka zo zoznamu náhradníkov.

DÔVODY VYRADENIA ŽIADOSTI
▪

Žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme do stanoveného
termínu.

▪

V žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie.

▪

Žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy.

▪

Žiadosť nezodpovedá stanoveným oblastiam podpory a cieľom programu uvedeným
vo výzve.

PROCES POSUDZOVANIA
Proces posudzovania podaných projektov je trojstupňový:
1. odporúčanie projektovej koordinátorky – projektová koordinátorka hodnotí, či projekt
prišiel v stanovenom termíne uzávierky, či bol riadne registrovaný a zaslaný v
registračnom systéme v určenom termíne uzávierky, či projekt spĺňa všetky technické
kritériá a či boli vyplnené a elektronicky doručené všetky povinné prílohy.
2. odporúčanie hodnotiacej komisie – hodnotiaca komisia posudzuje predložený projekt
po obsahovej stránke podľa špecifických kritérií stanovených pre daný program. Každý
projekt hodnotia nezávisle od seba členovia odbornej hodnotiacej komisie, ktorú tvoria
odborníci z podporovaných oblastí v grantovom programe. Hodnotiaca komisia odporúča,
či podporiť projekt bez výhrad, podporiť ho s podmienkou alebo nepodporiť ho.
3. rozhodnutie správnej rady nadácie – správna rada posúdi návrh odbornej hodnotiacej
komisie, zohľadní jej stanovisko a v prípade výhrad vráti projekt na posúdenie
hodnotiacej komisii. Správna rada nadácie vykoná konečné rozhodnutie o podpore
projektov. Správna rada ako aj členovia hodnotiacej komisie sú pri vyhodnocovaní
žiadostí o poskytnutie grantu nezávislí a sú povinní predchádzať konfliktu záujmov.
Pravidlá prevencie konfliktu záujmov, vychádzajú z Nadačnej listiny. Zároveň sa správna
rada a členovia hodnotiacej komisie riadia Etickým kódexom Nadácie SPP.
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ZMLUVNÉ PODMIENKY GRANTU
Nadácia SPP uzatvorí zmluvu o spolupráci s APPA. Vybraným žiadateľom bude liečebný
program uhradený priamo v APPA. Príjemcom finančného príspevku bude APPA. Zmena
rehabilitačného centra po schválení projektu u vybraného jednotlivca nie je možná, v prípade
nezrealizovania projektu a odstúpenia od finančnej podpory bude vybraný iný
náhradník/náhradníčka na rehabilitačný pobyt.

MONITORING PROJEKTOV
Koordinátor programu využíva k priebežnému monitoringu realizácie projektov telefonické
konzultácie a návštevy podporených organizácií. Taktiež môže iniciovať stretnutie s
príjemcom nadačného príspevku za účelom kontroly čerpania prostriedkov v priebehu
realizácie projektu, vrátane účtovnej evidencie. Prijímatelia grantu priebežne informujú
koordinátora o realizácii projektu, v zmysle pravidiel určených zmluvou informujú
dostatočný čas vopred o konaní podujatia / aktivity projektu.
POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej
stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/ , kde sa žiadateľ musí zaregistrovať v registračnom
online systéme. Od 31.1.2021 stačí využiť jednu registráciu pre všetky žiadosti.
Na uvedenej stránke sú presne stanovené kroky:
KROK 1. Registrujte sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu – kliknutím na daný
odkaz sa objavia kolónky, ktoré musí žiadateľ vyplniť, aby sa registroval:
- meno,
- priezvisko,
- e-mail. E-mailová adresa, ktorú žiadateľ pri registrácii uvedie, zároveň slúži ako e-mail, na
ktorý budú zasielané informácie (napr. stav žiadosti, zmluva, atď. ). Je potrebné, aby
si žiadateľ zapamätal prihlasovací e-mail a heslo a skontroloval si správnosť emailu,
- program – žiadateľ si vyberie program s názvom: Grantový program O krok vpred
2022 do ktorého podá žiadosť. Na výber sa ukážu len tie programy, ktoré sú v
danom termíne otvorené, čiže do ktorých si môže žiadosť podať (následne po
prihlásení do systému pod svojim kontom, môže podať žiadosť aj pre iné aktuálne
otvorené programy),
- heslo,
- potvrdenie hesla,
- zaškrtne políčko, čím udelí prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vyššie uvedených
údajov za účelom registrácie. Súhlas má právo kedykoľvek odvolať. Údaje o spracúvaní
- osobných údajov nájde na webovom sídle prevádzkovateľa v časti ochrana osobných
údajov,
- zaškrtne overenie, že nie je robot a zaregistruje sa.

Strana 4 z 6

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk

www.nadaciaspp.sk

KROK 2. Kliknite na potvrdzovací e-mail - slúži na účel overenia správnosti e-mailovej
adresy žiadateľa, ktorú uviedol pri registrácii. Na ten mu bude odoslaný e-mail s linkom,
prostredníctvom ktorého potvrdí správnosť svojej e-mailovej adresy. V prípade, ak žiadateľ
e-mail nedostal, je potrebné, aby si skontroloval i nevyžiadanú poštu, obzvlášť, ak sa
prihlasuje z adresy gmail alebo má nastavenú silnú ochranu účtu. Ak potvrdzovací e-mail
neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, ale treba
kontaktovať technickú pomoc na t. 0949 428 239.
KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. Ak žiadateľ zabudol
svoje prihlasovacie meno/email a heslo, klikne na zabudnuté heslo (alebo v pravom hornom
rohu) napíše do kolónky prihlasovacie meno a zaškrtne políčko overenie, že nie je robot, čím
sa mu zobrazí na stránke informácia, že žiadosť o zmenu zabudnutého hesla mu bola
úspešne zaslaná. Na jeho e-mail príde informácia, že požiadal o zmenu hesla a že si ho
môže na nasledovnej adrese prekliknutím priamo na odkaze zmeniť. Na presmerovanom
odkaze sa ukáže, že jeho požiadavka na zmenu zabudnutého hesla bola korektná, a že má
zadať svoje nové heslo, a tak sa žiadateľ môže opäť prihlásiť.
KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár. Do online formuláru má žiadateľ možnosť vstupovať
opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky grantového programu, resp. do
odoslania svojej žiadosti o grant. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti o grant si
bude môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
Žiadosti sú riadne podané len v prípade ak sú odoslané v elektronickom systéme s
povinnými prílohami do stanoveného termínu uzávierky. Žiadosť nie je potrebné
zaslať poštou.
AKÉ ĎALŠIE INFORMÁCIE POTREBUJEM
Bližšie informácie o Nadácii SPP sú dostupné na stránke: www.nadaciaspp.sk, kde sú k
dispozícii aj informácie o ďalších pripravovaných výzvach, ako aj dôležité termíny.
Odporúčame sledovať.
KONTAKT:
Konzultácie sú poskytované výhradne telefonicky a e-mailom. Konzultácie vám radi
poskytneme pri otázkach:
všeobecné konzultácie a otázky týkajúce sa posúdenia vhodnosti pacienta/pacientky
uchádzajúceho sa o rehabilitačný pobyt vám rada poskytne: PhDr. Ľudovíta Chmelárová,
+421 905 991 901, chmelarova@appa.sk.
otázky týkajúceho sa elektronického systému e-grant vám rada poskytne projektová
manažérka Nadácie SPP: RNDr. Beáta Majerníková, PhD., +421 907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk.

Nadácia SPP
Mlynské Nivy 44/A
825 11 Bratislava
web: www.nadaciaspp.sk
fcb: https://www.facebook.com/NadaciaSpp
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email: projekty@nadaciaspp.sk
Barbora
Blaho
barbora.blahova@cpf.sk
Kontakt: 0907 987 98

0918

548

598
manažérka

Strana 6 z 6

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk

www.nadaciaspp.sk

