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1) Grantový program pre seniorov 2019 – všeobecné podmienky  
 
V rámci grantového programu Nadácie Henkel Slovensko „Program pre seniorov 2019“ sme 
sa rozhodli podporovať projekty, ktoré zodpovedne riešia tému starnutia populácie a 
nadväzujúcu starostlivosť a ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života seniorov. Cieľom 
programu je pomáhať riešiť ich problémy a vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. 
 
A. CIEĽ A PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Cieľ grantového programu: 
 

• podpora zariadení a organizácií, ktoré chcú realizovať verejnoprospešné a komunitné 
aktivity, zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov  

• zvyšovanie povedomia verejnosti o činnosti Nadácie Henkel Slovensko, o filantropii, 
darcovstve, dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Henkel Slovensko v prospech 
verejnosti 

 
Cieľová skupina:  
 

 seniori (aktívni i pasívni, odkázaní na pomoc iných) 
 
Problematika: 
 
Zamerali sme sa na riešenie 3 najvypuklejších problémov: 

1. PROBLÉM: Nízka kvalita sociálnych služieb 
2. PROBLÉM: Generačná priepasť 
3. PROBLÉM: Stereotypy vo vnímaní staroby zo strany spoločnosti  

Nadácia Henkel v spolupráci s Centrom pre filantropiu podporila zaujímavé projekty pre 
seniorov, ktoré riešia niektorú z týchto oblastí: 
 

1. Podpora domácej starostlivosti – umožniť starším ľuďom, aby mohli čo najdlhšie 
zotrvať vo svojom domácom prostredí. Podpora rodín, ktoré sa dostali do role 
opatrovateľov svojich rodinných príslušníkov. 
 

2. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach rodinného typu, ktoré sú 
prevádzkované neštátnymi poskytovateľmi. Podpora aktivít zameraných na 
zmysluplné trávenie voľného času seniorov (voľnočasové aktivity, spoločenské hry,  
terapie umením – arteterapiu, muzikoterapiu a pod.). 

 
3. Znižovanie rizika generačnej priepasti – podpora dlhodobej spolupráce klubov 

dôchodcov s inými organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými 
centrami, kultúrnymi organizáciami a pod., vytváranie medzigeneračných centier (nie 
len jednorazové aktivity typu spoločné predvianočné pečenie). 
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4. Odstraňovanie stereotypov vo vnímaní staroby – starí ľudia sú spoločnosťou vnímaní 
ako odkázaní, ako prijímatelia pomoci – tento stereotyp chceme vyvrátiť podporou 
aktívnych seniorov, ktorí obohacujú našu spoločnosť svojimi aktivitami. 
 

B. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
 

• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy 

• štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne 
služby (napr. domovy sociálnych služieb) 

• iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci 
 

C. FINANČNÉ KRITÉRIA PROGRAMU 
 
 Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 1000 € – 5000 €.  
 Celkový rozpočet programu: 45 174 € 
 Výška schváleného grantu mohla byť znížená, v závislosti od relevantnosti 

rozpočtových položiek 
 Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nebola povinná 

 
Prijímanie žiadostí 
 
Projekty bolo potrebné predložiť elektronicky do 31.7.2019 do 24:00 hod. prostredníctvom 
elektronického formulára na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/. 
Centrum pre filantropiu poskytovalo počas obdobia od vyhlásenia po uzávierku grantového 
programu telefonické a emailové konzultácie pre žiadateľov o grant. 
 
Časový harmonogram 
 
Oslovenie vytypovaných organizácií: jún/júl 2019 
Uzávierka predkladania projektov: 31. júl 2019  
Hodnotenie projektov v súlade s podmienkami programu: 1. – 10. augusta 2019 
Výber podporených projektov: 15. augusta 2019 
Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, 15. – 31. august 2019 
Realizácia projektov: 15. augusta 2019 – 30. november 2019 
Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy: 30. november 2019 
Kontrola záverečných správ: 30. november – 31. december 2019  
Ukončenie administrácie grantového programu: 31.1.2019 
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2) Predložené projekty a ich kontrola 
 
K dátumu uzávierky 31.7.2019 bolo predložených 24 projektov, ktoré požadovali celkovú 
sumu 87 868,83 €. 
 
Prehľady:  
 

a) Prehľad predložených projektov podľa typu predkladateľa 
 
Do programu sa zapojilo 9 neziskových organizácii, poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 
9 účelových zariadení cirkvi a 6 občianskych združení. 
 

Právna forma Počet predložených 
projektov 

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 9 

účelové zariadenie cirkvi 9 

občianske združenie 6 

Spolu 24 

 
b) Prehľad podpory organizácií podľa krajov, v ktorých majú sídlo 

 
Do programu sa mohli zapojiť organizácie z celého Slovenska. Najviac organizácií bolo sídlom 
z Bratislavského kraja, realizácia ich projektov však prebiehala aj v iných častiach Slovenska. 
 

Kraj Počet organizácií 

Bratislavský 6 

Košický 5 

Nitriansky 3 

Trenčiansky 3 

Trnavský 3 

Prešovský 2 

Banskobystrický 1 

Žilinský 1 

Spolu 24 

 
 
Spôsob kontroly predložených žiadostí: 
 
Centrum pre filantropiu zrealizovalo kontrolu plnenia formálnych kritérií všetkých 
predložených projektov. Konkrétne išlo o kontrolu: 
 

 oprávnenosti žiadateľa podľa typu organizácie 
 cieľovej skupiny projektov – seniorov 
 oprávnenosti položiek v rozpočtoch 
 časového harmonogramu predložených projektov 
 súladu zamerania projektu s cieľom grantovej výzvy 
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 povinných príloh projektu 
 

Názov 
programu 

Počet 
predložených 

projektov 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Prerozdelená 
suma 

Počet 
schválených 

projektov 

Percento 
úspešnosti 

Program pre 
seniorov 

2019 
24 4 45 174 € 20 83% 

 
 

3) Podporené projekty a ich realizácia 
 
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie, zloženej zo zástupcov Nadácie Henkel 
Slovensko, spoločnosti Henkel Slovensko a Centra pre filantropiu, bolo podporených 20 
projektov v celkovej výške 45 174 €. 
 
Štyri projekty (4) neboli schválené z dôvodu, že v 3 z nich išlo iba o nákup technického 
vybavenia (interaktívna tabuľa), alebo rehabilitačných prístrojov (2 projekty), čo nespĺňalo 
zadanie programu a riešenie problémov, na ktoré sme sa v programe zamerali. V štvrtom 
projekte bol dôvodom zamietnutia rozpočet, ktorý bol celý použitý na propagáciu projektu 
s neistou realizáciou, keďže predkladateľ – organizácia nemala za sebou dostatočné 
skúsenosti a zázemie. 
 
Z podporených subjektov boli čo do právnej formy najviac zastúpené neziskové organizácie (8) 
a účelové zariadenia cirkvi (8), 4 projekty realizovali občianske združenia. 
 

 
 
 

4) Obsahové zameranie projektov 
 
Podporené projekty boli zamerané na riešenie jednej alebo viacerých oblastí, ktoré sme sa na 
základe vypracovanej stratégie podpory projektov pre seniorov rozhodli vyzdvihnúť. 
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Najviac projektov sa realizovalo 
v zariadeniach pre seniorov a riešilo 
problematiku „Zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb v zariadeniach 
rodinného typu“ (6 projektov). 
Kvalitu života starších ľudí dosahovali 
kvalitnejším voľnočasovým programom 
(napríklad nákupom nových 
spoločenských hier, krížoviek), rôznymi 
novými terapiami (arteterapia, 
muzikoterapia, canisterapia so psíkmi), 
vytvorením špeciálnej senzitívnej 

miestnosti Snoezelen, vzdelávaním pomocou moderných technológií (interaktívna tabuľa), či 
úpravou prostredia zariadenia, konkrétne záhrady, v ktorej vytvorili vyvýšené záhony. Vďaka 
nim sa seniori môžu venovať záhradkárskej činnosti, ktorá je im blízka. 
 
Druhou najpočetnejšiou skupinou bola téma „Odstraňovanie stereotypov vo vnímaní 
staroby“. 
Seniori sú často vnímaní ako tí neaktívni, odkázaní na pomoc iných. Tento stereotyp sa snažili 
realizátori v 5 projektoch odstraňovať aktivitami pre aktívnych seniorov, ktorí prinášajú 
spoločnosti ešte veľa prospešného.  
Občianske združenie „Seniori 
v pohybe“ sa zamerali na 
pohybové aktivity seniorov. 
Venovali sa nordic walkingu či 
žongľovaniu. Tým, že sa ľudia 
stretávali v skupinkách pri 
pohybovej aktivite, zlepšovali 
svoje zdravie, spoločensky sa 
realizovali, odstraňovala sa ich 
sociálna izolácia.  
Fórum pomoci starším 
oceňovalo už po 14- krát 
Seniora roka, v ktorom vyzdvihujú jednoduchých, „obyčajných ľudí“ staršej generácie, ktorí sú 
prínosom pre rodinu, obec, celú spoločnosť. Zároveň ocenili mladých, ktorí sa venujú pomoci 
starším. 
V projektoch sa seniori napríklad realizovali aj ako dobrovoľníci – pomáhali rodinám s malými 
deťmi v bežnej starostlivosti a tým sa cítili užitoční a prínosní pre spoločnosť. 
 
„Podpora domácej opatrovateľskej starostlivosti“ tiež nadobúda na Slovensku čoraz väčší 
význam. Jej cieľom je, aby mohli starší ľudia, odkázaní na pomoc iných, zotrvať čo najdlhšie 
v svojom domácom prostredí, v blízkosti a starostlivosti svojej rodiny. Pre tento cieľ je 
potrebné zapožičiavanie pomôcok (polohovateľných postelí, antidekubitných matracov, 
kyslíkových koncentrátov, invalidných vozíkov) a školenie domácich opatrovateľov. Tejto 
problematike sa venovalo 5 podporených projektov.  
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Nemenej dôležitou 
súčasťou bolo 

vzdelávanie 
domácich 

opatrovateľov, ktorí 
sa do tejto role 
dostanú neraz 
nepripravení, či už po 
odbornej, alebo 
psychickej stránke. 
Centrum Memory sa 
v rámci projektu 

venovalo vzdelávaniu rodinných príslušníkov a blízkych osôb, starajúcich sa o osoby 
s demenciou.  
 
 
Štyri projekty boli medzigeneračné a zameriavali sa na tému „Znižovanie rizika generačnej 
priepasti“. Podporili sme napríklad medzigeneračné komunitné centrum Špitálik, v ktorom 
spolu pôsobia ako dobrovoľníci študenti 
stredných a vysokých škôl, dospelí 
i seniori. 
Projekt Vnučka je zameraný na 
odstraňovanie sociálnej izolácie seniorov 
v zariadeniach i doma, ktorých navštevujú 
mladí dobrovoľníci.  
Pod vedením Spišskej katolíckej charity 
deti z materskej a základnej školy a ich 
rodičia pravidelne prichádzali do 
charitného domu a venovali sa spoločným 
aktivitám so starkými. Išlo o trojgeneračný 
projekt, ktorý všetkých účastníkov veľmi 
obohatil. 
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Tabuľka: Zoznam podporených projektov so zameraním a schválenou sumou 
 

Číslo 
zmluvy 

Názov žiadateľa Názov projektu Mesto 
Schválená 
suma 

Problematika 

2019 01 01 
STÁLE DOBRÍ 
n.o. 

Kultúrne, vzdelávacie 
a  pohybové aktivity 
pre seniorov 

Bratislava €1 024,00 
Odstraňovanie 
stereotypov vo 
vnímaní staroby 

2019 01 02 
Fórum pre 
pomoc starším - 
národná sieť 

14 ročník – 
Celoslovenskej 
Kultúrno - 
spoločenskej akcie 
odovzdávania cien 
„Senior roka a Anjel 
pomoci starším" 

Prievidza €3 000,00 
Odstraňovanie 
stereotypov vo 
vnímaní staroby 

2019 01 03 
HomeStart 
Slovakia n.o. 

Seniori dobrovoľníci 
pre mladé rodiny 

Veľké 
Kapušany 

€2 000,00 
Odstraňovanie 
stereotypov vo 
vnímaní staroby 

2019 01 04 
Spišská katolícka 
charita 

Podpora domácej 
starostlivosti 

Spišská 
Nová Ves 

€2 000,00 

Podpora domácej 
starostlivosti , 
podpora rodín 
seniorov 

2019 01 05 
Centrum rodiny, 
n.o. 

O krok bližšie Bratislava €1 100,00 
Znižovanie rizika 
generačnej priepasti 

2019 01 06 
Spišská katolícka 
charita 

Staroba nie je 
prekážkou na 
sebarealizáciu 

Spišská 
Nová Ves 

€2 000,00 
Znižovanie rizika 
generačnej priepasti 

2019 01 07 
Centrum 
MEMORY n.o. 

Spolu a pre druhých v 
demencii. Podporno-
edukačný program 
pre rodinných 
opatrovateľov 

Bratislava €4 000,00 

Podpora domácej 
starostlivosti , 
podpora rodín 
seniorov 

2019 01 08 
Stratégie 
pomoci o.z 

Vnučka.sk je RODINA 
pre osamelých 
seniorov 

Bánovce 
nad 
Bebravou 

€2 000,00 
Znižovanie rizika 
generačnej priepasti 

2019 01 09 

Diecézna charita 
Žilina - 
Charitatívna 
služba v 
rodinách 

Odstránenie bariér 
pre domácu 
starostlivosť rodín o 
svojich seniorov 

Žilina €3 600,00 

Podpora domácej 
starostlivosti , 
podpora rodín 
seniorov 

2019 01 10 
Spoločnosť Zlatý 
vek o.z. 

Doprajme zmysluplné 
využite voľného času 
aj seniorom 

Nitra €1 500,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 
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2019 01 11 PE-ES, n.o. 
Zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb 
v zariadení 

Diviacka 
Nová Ves 

€1 000,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 

2019 01 12 Cesta nádeje 

Prevencia záťaže 
domácich 
opatrovateľov osôb s 
demenciou 

Košice €5 000,00 

Podpora domácej 
starostlivosti , 
podpora rodín 
seniorov 

2019 01 13 
Pohoda 
seniorov, n.o. 

Audio-vizuálna 
podpora 
voľnočasových a 
terapeutických aktivít 
pre seniorov 

Galanta €1 000,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 

2019 01 14 Seniori v pohybe Pohyb je život! Bratislava €2 000,00 
Odstraňovanie 
stereotypov vo 
vnímaní staroby 

2019 01 15 
Centrum 
zborovej 
diakonie Kanaán 

Ako doma... 
Banská 
Bystrica 

€1 800,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 

2019 01 16 
Gréckokatolícka 
charita Prešov 

Snoezelen - zlepšenie 
kvality života a rozvoj 
osobnosti seniorov v 
Dome sv. Simeona v 
Sačurove 

Prešov €1 500,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 

2019 01 17 OZ Barlička Radosť v starobe Prešov €3 500,00 

Podpora domácej 
starostlivosti , 
podpora rodín 
seniorov 

2019 01 18 
Trnavská 
arcidiecézna 
charita 

Mladí medzi starými a 
starí medzi mladými 

Trnava €3 150,00 
Znižovanie rizika 
generačnej priepasti 

2019 01 19 
Casa Slovensko 
n.o. 

Zábavou k zlepšeniu 
kvality života 

Pezinok €2 000,00 

Zvyšovanie kvality 
poskytovaných 
služieb v 
zariadeniach 
rodinného typu 

2019 01 20 
Evanjelická 
diakonia ECAV 
na Slovensku 

Cestou zodpovednosti 
ku skvalitneniu života 
seniorov 

Bratislava €2 000,00 
Odstraňovanie 
stereotypov vo 
vnímaní staroby 
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