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Bez nástrah online 2022/2023 

grantový program Nadácie Orange 

Nadácia Orange sa dlhodobo venuje podpore zodpovedného využívania digitálnych 
technológií na školách a rozvoju digitálnych zručností žiakov, študentov a pedagógov. Od 
roku 2014 v rámci ôsmych ročníkov grantového programu e-Školy pre budúcnosť podporila 
396 projektov v celkovej sume 468 713 eur. Aj tieto projekty svedčia o tom, že digitálne 
technológie ponúkajú široké možnosti na vzdelávanie, pre osobnostný a profesionálny 
rast, spoznávanie nových vecí, komunikáciu, aj hru a zábavu.  

Je známe, že deti poznávajú technológie od narodenia, vyrastajú s nimi, mladí žijú intenzívny 
čas online a zotiera sa u nich hranica medzi identitou v reálnom svete osobných vzťahov a 
tou v online svete sociálnych sietí. Psychológovia hovoria, že internet umožňuje prežívať 
emócie oveľa intenzívnejšie ako v realite. Deti a mladí často nie sú pripravení na nástrahy 
a riziká, ktorým čelia v online priestore. Tie môžu ťaživo vplývať na ich vnútorné prežívanie 
a prinášať duševné zranenia. To, čo deti a mladí potrebujú, je otvorene hovoriť a počúvať 
o nástrahách sveta internetu, posilniť svoju odolnosť voči rizikám a pripravenosť na vstup 
a trávenie času v tomto priestore.  

Preto Nadácia Orange otvára grantový program Bez nástrah online 2022/2023, s cieľom 
vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť 
pred ich negatívnymi dopadmi na deti a mladých ľudí. Program ponúka základným 
a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa 
o finančnú podporu inšpiratívnych projektov tematicky zameraných na oblasti:  

▪ rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, 
▪ prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia.  

Projekty môžu otvárať najrôznejšie témy online bezpečnosti, ako je stret s nevhodným 
obsahom, kyberšikanou, kybergroomingom, sexuálnymi predátormi na internete, online 
radikalizáciou; sociálne siete a závislosti; ochrana hesiel a súkromia, ochrana psychického 
zdravia na internete, a ďalšie. Inšpiráciu k zameraniu prekladaného projektu je možné čerpať 
aj na webovej stránke beznastrah.online, ktorú vytvorila spoločnosť Orange Slovensko ako 
zdroj informácií o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu. Pedagógovia a pracovníci 
s deťmi a mladými tu nájdu odporúčania, ako deťom vysvetľovať riziká online sveta, informácie 
o bezplatných workshopoch, aj možnosť obrátiť sa v online poradni s otázkami bezpečného 
používania mobilu, internetu a sociálnych sietí na odborníkov z IPčka. Občianske združenie 
IPčko je internetová poradňa, ktorá stojí pri mladých ľuďoch ocitajúcich sa v náročných a 
krízových situáciách. Poskytuje im na svojich linkách pomoci bezplatnú, anonymnú a nonstop 
dostupnú psycho-sociálnu pomoc a podporu. 

Predkladateľom projektov ponúka Nadácia Orange v spolupráci s organizáciou IPčko 
možnosť absolvovať vzdelávanie – webinár k téme grantového programu, ktorý sa uskutoční 
18. októbra 2022 o 15.00 na platforme MS TEAMS. Po vyplnení Prihlášky bude záujemcom 
zaslaný link k pripojeniu sa na webinár. Lektori pomôžu predkladateľom získať hlbší ponor do 
témy digitálnej bezpečnosti, bližšie predstavia špecifické problematiky a spôsoby ich 
komunikovania deťom a mladým a poradia vhodné zdroje v danej téme. 

 

 

https://www.nadaciaorange.sk/
https://www.beznastrah.online/
https://www.beznastrah.online/online-poradna/
https://ipcko.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwai7WSE6I-oVp76EOUwWHdUJKAdVlIOjpxEWns4DN5oV29g/viewform
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Cieľová skupina 

▪ žiaci základných a študenti stredných škôl, 
▪ pedagógovia, vychovávatelia a odborní zamestnanci základných a stredných škôl,  
▪ pracovníci, dobrovoľníci mimovládnych organizácií venujúci sa deťom od 6 rokov a mladým 

do 19 rokov. 

Kto sa môže uchádzať o podporu 

▪ základné a stredné školy – špeciálne, štátne, súkromné a cirkevné školy,  
▪ mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové 

organizácie, neinvestičné fondy)  
▪ organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s 

jednou alebo viacerými školami na Slovensku 
▪ organizácie pracujúce s deťmi a mladými v neformálnom prostredí komunitných 

centier, nízkoprahových centier, knižníc, a pod. 

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre centrá pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. 

Do grantového programu môže jedna škola alebo mimovládna nezisková organizácia predložiť 
iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nie je možné kumulovať predložením 
rovnakého projektu dvoma rôznymi subjektmi. 

Podporované formy realizácie projektov v programe 

▪ projekty pravidelného formálneho vzdelávania v čase povinného školského vyučovania 
na rôznych vyučovacích predmetoch a projekty neformálneho vzdelávania v čase mimo 
školského vyučovania v priestoroch školy alebo mimo nej, 

▪ vzdelávanie, spolupráca, sieťovanie tímov, pedagógov, odborných zamestnancov 
škôl, pracovníkov s deťmi a mladými – organizovanie a realizácia vzdelávacích podujatí 
a stretnutí s cieľom výmeny a šírenia informácií v téme grantového programu, vytváranie 
priestoru pre vyjadrenie názorov, spoločnú tvorbu programov, metodík, zdieľanie 
skúseností v téme grantového programu, s následným cieľom aplikovateľnosti získaných 
poznatkov a dobrej praxe do vzdelávania žiakov a študentov, detí a mladých, 

▪ rozvoj a šírenie interaktívnych metód, foriem a prístupov prinášania tém digitálnej 
bezpečnosti a prevencie nástrah online sveta – zážitkové a interaktívne bádateľsky 
orientované učenie, práca s otvoreným prístupom k informáciám, projektové učenie sa, 
originálne spôsoby priblíženia témy prostredníctvom aktívneho použitia digitálnych 
technológií, 
 

▪ tvorbu a vydanie metodických materiálov, učebníc a didaktických pomôcok v téme 
grantového programu – finálny výstup bude voľne prístupný pre iné školy, tímy, organizácie, 
v projekte musí byť popísaný plán ich šírenia, výstup nesmie byť využívaný na komerčné 
účely, 

▪ vytváranie spoluprác škôl, mimovládnych neziskových organizácií a externých 
expertov, odborníkov z praxe, mentorov sprevádzajúcich školy pri napĺňaní cieľov 
a tematického zamerania grantovej výzvy. 

Kritériá hodnotenia projektov 

▪ súlad projektu a jeho aktivít s tematickým zameraním grantového programu, 
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▪ popis používaných metodík, praktické skúsenosti s ich využívaním a popis kvalitatívnych 
a kvantitatívnych prínosov a pozitívnych dlhodobých dopadov, 

▪ prinášanie nových, pútavých tém alebo metód motivujúcich k vzdelávaniu s dôrazom na 
primeranosť veku, potreby a záujmy cieľovej skupiny, uplatňovanie kreatívneho, 
interaktívneho a kooperatívneho prístupu, projekty podporujú objavovanie, kritické 
myslenie, tímovú prácu, samostatnosť, 

▪ participatívny charakter aktivít – cieľová skupina sa aktívne podieľa na procese 
poznávania a tvorbe vzdelávacieho obsahu,  

▪ potenciál replikovania aktivít, projektu v rámci formálneho či neformálneho vzdelávania 
v ďalších obdobiach, miestach a šírenia dobrej praxe na iných školách, miestach 
neformálneho vzdelávania, 

▪ personálne zabezpečenie projektu s dôrazom na spoluprácu viacerých pedagógov, 
odborných zamestnancov škôl, pracovníkov s deťmi  a mladými, externých odborníkov 
z oblasti, na ktorú sa program zameriava,  

▪ aktivity sú realizované počas povinných vyučovacích hodín alebo v čase mimo školského 
vyučovania v priestoroch školy alebo v mimoškolskom prostredí, 

▪ jasnosť, konkrétnosť a realizovateľnosť, 

▪ efektívne nastavenie rozpočtu a jasné prepojenie rozpočtu s plánovanými aktivitami. 

Finančné podmienky 

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude vyčlenená celková 
suma 40 000 EUR.  

▪ Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 
EUR.  

▪ Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, vo viac ako jednom centre, 
knižnici a pod., zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov, odborných zamestnancov, 
pracovníkov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a 
rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške 
maximálne 2 500 EUR.  

Financie môžu byť použité na: 
▪ technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít, 

v projekte je jasne zdôvodnená jeho potreba a licencie vzdelávacích počítačových 
programov,  

▪ materiálne zabezpečenie (didaktické pomôcky, odborná literatúra, kancelársky 
a kreatívny materiál a iné), 

▪ organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia, tlač 
materiálov, 

▪ personálne zabezpečenie projektových aktivít – mzdové náklady expertov, lektorov, 
koordinátorov, konzultantov, mentorov v témach, zabezpečenie ubytovania a stravy, 
cestovné náklady, 

▪ náklady spojené s účasťou pedagógov, odborných zamestnancov a pracovníkov na 
vzdelávacích podujatiach a stretnutiach, 

▪ do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa, 
odborného zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške 
maximálne 250 EUR. Grantové prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné 
odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu. 

Financie nemôžu byť použité na:  
▪ občerstvenie a odmeny pre žiakov a študentov, 
▪ telekomunikačné služby (náklady na telefón a internetové pripojenie), 
▪ rekonštrukčné práce a úpravy okolia školy – ihriská, športoviská, školské záhrady, 
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▪ individuálne vzdelávanie vo forme štipendií, 
▪ študijné pobyty v zahraničí, výskumné a vedecké projekty, 
▪ interiérové a technické vybavenie, na ktoré sa neviažu následné podporné aktivity, 
▪ projekty realizované v zahraničí. 

Časový harmonogram 

▪ 5. októbra 2022 – otvorenie grantového programu 
▪ 18. októbra 2022 o 15.00 – 16.00 – vzdelávací webinár s IPčkom pre potenciálnych 

predkladateľov projektov 
▪ 8. novembra 2022 do 23.59 – uzávierka prijímania projektov 
▪ 9. novembra – 29. novembra 2022 – hodnotenie projektov odbornou nezávislou 

hodnotiacou komisiou a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange 
▪ 30. novembra 2022 – zverejnenie výsledkov hodnotiaceho procesu na webovej stránke 

www.nadaciaorange.sk  
▪ 1. decembra 2022 – 15. júna 2023 – realizácia podporených projektov 
▪ 30. júna 2023 – predloženie záverečnej a finančnej správy z projektu 

Predkladanie projektov 

Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom 
online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.  

V prípade, že sa ste sa v rokoch 2018 – 2022 uchádzali o podporu v grantových programoch 
Nadácie Orange prostredníctvom elektronického systému egrant, použite pôvodné 
prihlasovacie údaje. Nová registrácia do online systému je povinná pre tých predkladateľov, 
ktorí sa o finančnú podporu cez systém egrant uchádzali pred rokom 2018 alebo sa o podporu 
v Nadácii Orange uchádzajú po prvýkrát. 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

V prípade podpory projektu uzavrie Nadácia Orange zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku so školou alebo mimovládnou neziskovou organizáciou. Osoba zodpovedná za 
projekt v stanovenom termíne predloží prostredníctvom elektronického formulára záverečnú 
obsahovú a finančnú správu o realizácii projektu, kópie účtovných dokladov, výstupy z projektu 
a fotografie z realizovaných aktivít. 

Konzultácie 

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 administruje. Kontaktovať ich môžete aj 
emailom: info@nadaciaorange.sk. 

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

