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Zamestnanecký grantový program 2022 

Pomoc Ukrajine 

Každého z nás zasiahla situácia, v ktorej sa ocitli naši východní susedia v súvislosti s vojnovým 

konfliktom. Zo dňa na deň ostali v ohrození svojho života, skrývajú sa pred vojnou, hľadajú si 

bezpečné miesto na prežitie, často opúšťajú domov a krajinu so snahou zachrániť seba a svoju 

rodinu. Denne sledujeme správy a okrem bezmocnosti, ktorú v nás vyvolávajú, sa často pýtame, 

ako vieme a môžeme pomôcť ľuďom z Ukrajiny v tejto krízovej životnej situácii?  

Vieme, že mnohí z vás, našich kolegov, sú darcami a dobrovoľníkmi už v tejto chvíli alebo 

o zapojení sa do pomoci aktuálne uvažujete. Vieme aj to, že bude potrebné vytrvať v podpore a 

pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou aj v ďalších mesiacoch. Preto sme sa v Nadácii Orange 

rozhodli podporiť vás v hľadaní efektívnych možností pomoci s cieľom prispieť k zmierneniu 

negatívnych dôsledkov na životy vojnou zasiahnutých ľudí a ponúkame vám Zamestnanecký 

grantový program – Pomoc Ukrajine. 

Všímajte si a reagujte na aktuálne potreby, ktoré v tejto situácii vznikajú vo vašej komunite, 

v škole, ktorú navštevujú vaše deti, sledujte organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré sa venujú 

humanitnej a sociálnej pomoci u nás či na Ukrajine alebo pomoci ľuďom, rodinám, deťom pri 

adaptovaní sa do života na novom mieste. Predstavte nám prácu a plány tých, ktorých 

podporujete osobným či online dobrovoľníctvom, finančnými darmi, poukázaním 2% či 3% 

z vašich daní alebo iným spôsobom. 

Podporíme vašu angažovanosť a spoluprácu:  

▪ s materskými, základnými, strednými školami, ktoré prijímajú do tried deti z Ukrajiny,  

▪ s obcami, kde sa angažujete v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí, 

▪ s mimovládnymi organizáciami reagujúcimi na vzniknutú krízovú situáciu, 

▪ s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity,   

▪ s neformálnymi skupinami, ktoré poznajú akútne potreby ľudí utekajúcich pred vojnou. 

Odporúčame vám nepúšťať sa do pomoci na vlastnú päsť, ale spolupracovať s organizáciou, 

inštitúciou, ktorá má overené informácie a pomôže vám v prípade vzniknutých komplikácií.  

Do programu sa môžu zapojiť zamestnanci 

▪ spoločností Orange Slovensko, Orange CorpSec alebo Orange Business Services, 
▪ v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnik), 
▪ s ukončenou skúšobnou dobou, 
▪ na materskej alebo rodičovskej dovolenke, 
▪ nie vo výpovednej lehote. 

Finančná podpora 

Na podporu žiadostí je v programe vyčlenená celková suma 15 000 EUR. 

▪ Na podporu pomoci širšej skupine ľudí realizovanej v spolupráci s obcou, 

organizáciou, školou alebo inštitúciou je možné žiadať čiastku maximálne 800 EUR. 

▪ Na podporu individuálnej pomoci jednotlivcom, konkrétnej rodine je možné žiadať 

čiastku maximálne 400 EUR. 

https://www.nadaciaorange.sk/sk/
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Za finančné prostriedky je možné zabezpečiť:  
▪ odmeny pre odborné profesie vykonané tretími osobami (psychológ, tlmočník, lektor,...), 
▪ konkrétne materiálne vybavenie (lieky, potraviny, ochranné a zdravotnícke pomôcky, 

vzdelávacie a iné pomôcky a podobne), 
▪ technické vybavenie a digitálne zariadenia potrebné na vzdelávanie, komunikáciu,  
▪ vybavenie interiérových či exteriérových priestorov priamo súvisiace s reakciou na 

mimoriadnu situáciu, 
▪ cestovné náklady (preprava materiálu a podobne) 
▪ organizačné výdavky – propagácia, kancelárske potreby, 
▪ ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s potrebou preklenutia náročného obdobia (náklady 

na bývanie, individuálne cestovné).  

Z finančných prostriedkov nebude možné hradiť: 
▪ mzdové náklady a odmeny pre vás ako predkladateľa projektu, či členov 

spolupracujúcej organizácie, školy, obce, 
▪ splátky hypotéky, 
▪ odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

▪ telekomunikačné služby (náklady na hlasové služby a internetové pripojenie). 

Predkladanie projektov 

Projekt môžete vypracovať a predložiť osobne ako zamestnanec, alebo na ňom spolupracovať 
s iným subjektom (mimovládnou organizáciou, školou, samosprávou a pod.). Môže ísť o váš 
vlastný návrh alebo návrh vytvorený v spolupráci so spolupracujúcim subjektom. Je na vašom 
rozhodnutí, či v prípade podpory projektu bude zodpovednosť za grant a podpis zmluvy na vás 
ako fyzickej osobe alebo zodpovednosť podpisom zmluvy prevezme štatutár spolupracujúceho 
subjektu (školy, obce, mimovládnej organizácie a pod.). 

Projekt je potrebné predložiť elektronicky vyplnením stručného formulára v systéme e-grant, 
kde sa najskôr zaregistrujete. V prípade, že ste sa v roku 2018, 2019 a 2021 uchádzali o podporu 
v Zamestnaneckom grantovom programe alebo v roku v 2020 v Zamestnaneckom fonde 
pomoci, použite pôvodné prihlasovacie údaje. Nová registrácia je povinná pre tých, ktorí projekt 
predkladajú prvýkrát a pre tých, ktorí sa do formuláru registrovali pred uvedenými rokmi.  

S ohľadom na vašich kolegov a kolegyne, prosíme, predložte len 1 projekt. 

Posudzovanie projektov 

Predložené projekty bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie 
Orange, Centra pre filantropiu n.o., zástupcov ďalších mimovládnych organizácií. Pri hodnotení 
bude klásť dôraz na verejnoprospešný zámer projektu, súlad s tematickým zameraním 
programu, urgenciu, mieru zapojenia zamestnanca (min. 10 dobrovoľníckych hodín online či 
prezenčne) – poskytnutie zručností, vedomostí, odborných konzultácií, organizačné 
zabezpečenie, zabezpečenie materiálu, pomôcok, ubytovania, produktov či služieb, podpora 
finančným darom či asignáciou dane, realizovateľnosť a finančnú efektívnosť projektu. 

V programe nepodporíme 

▪ rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, sociálnych zariadení 
a pod.), 

▪ budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.), 
▪ zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom), 
▪ študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty, 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
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▪ nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity, 
▪ projekty, ktoré nepopisujú záujem, motiváciu, participáciu zamestnanca,  
▪ projekty realizované v zahraničí, mimo Ukrajiny. 

Dôležité termíny 

▪ otvorenie programu a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov: 22. marec 2022 
▪ uzávierka prijímania projektov: 12. apríl 2022 do 23:59 
▪ zverejnenie výsledkov hodnotenia: 26. apríl 2022 
▪ realizácia podporených projektov: od 26. apríla do konca októbra 2022 
▪ predloženie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu: do 10. novembra 2022 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange príkaznú zmluvu so zamestnancom 
(zmluvu podpíše zamestnanec ako fyzická osoba, grant bude poskytnutý na bankový účet 
zamestnanca) alebo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku so spolupracujúcou 
organizáciou, školou, obcou (zmluvu podpíše štatutár podporenej organizácie, grant bude 
poskytnutý na účet organizácie). Zodpovedný zamestnanec alebo organizácia v stanovenom 
termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú správu o realizácii 
projektu, vyúčtovanie grantu a fotografie z realizovaných aktivít. 

Konzultácie projektov 

Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú koordinátorky 
Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905 313 313) z Centra pre 
filantropiu, ktoré s Nadáciou Orange program administrujú. Kontaktovať ich môžete aj emailom: 
info@nadaciaorange.sk. 

https://nadaciaorange.egrant.sk/
mailto:info@nadaciaorange.sk

