Fond Lienka pomoci (ďalej „Fond“)
I. Cieľ Fondu
Fond je cielene určený na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre odkázaných
seniorov. Žiadateľ už musí poskytovať niektorú z terénnych alebo ambulantných služieb; v prípade
obce je podmienka splnená aj vtedy, keď sú tieto služby zabezpečované zmluvným partnerom
(neverejný poskytovateľ, iná obec).
Z Fondu je možné podporiť nasledovné terénne a ambulantné služby: opatrovateľská služba
v domácnosti seniora, denný stacionár, prepravná služba, požičovňa kompenzačných pomôcok a iné
podľa platného zákona č. 448/2008.
Fond podporuje rozšírenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb alebo zavedenie novej služby.
II. Kto môže žiadať
O podporu z Fondu sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných
služieb pre seniorov:
- mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby,
občianske združenia, účelové zariadenia cirkví, Slovenský Červený kríž a organizácie
s medzinárodným prvkom,
- obce a mestá a nimi zriadené organizácie v sídlach do 5000 obyvateľov.
III. Podporené aktivity a oprávnené výdavky
Z prostriedkov Fondu budú v roku 2017 podporené nasledovné aktivity:
- nákup pomôcok na zapožičanie, ktoré uľahčia alebo skvalitnia poskytovanie služieb
neformálnych opatrovateľov, ktorí sa starajú o seniorov v domácom prostredí,
- organizovanie podporných skupín pre neformálnych opatrovateľov,
- špecializované školenia pre neformálnych opatrovateľov,
- iné služby zamerané na pomoc pri neformálnom opatrovaní.
Spolufinancovanie projektu žiadateľom je vítané, ale nie je podmienkou získania príspevku.
Oprávnenými výdavkami sú výdavky na nákup, prípadne inštaláciu pomôcky, výdavky na lektorov a iné
výdavky súvisiace s účasťou na kurze (napr. cestovné), výdavky na literatúru a iné učebné pomôcky.
Mzdové výdavky zamestnancov zodpovedných za prípravu a realizáciu projektu, ako aj ostatné
prevádzkové náklady organizácie sú neoprávnenými výdavkami, takže nemôžu byť hradené
z poskytnutého finančného príspevku.
IV. Uzávierka
Uzávierka pre prijímanie žiadostí o grant je piatok 5. mája 2017.
V prípade žiadostí doručených poštou rozhoduje pečiatka na obálke (odoslaná najneskôr 5. mája
2017).
V. Maximálna výška podpory
Projekty môžu byť podporené v maximálnej výške 3 500 €.
VI. Podmienky žiadosti o grant
Žiadosť musí byť vypracovaná podľa odporučenej štruktúry uvedenej vo formulári, ktorý môžete získať
na adrese www.socia.sk.

K žiadosti je nutné pripojiť aj nasledovné prílohy, ktorých kópie nemusia byť notársky overené:
- štatút alebo iný dokument dokladajúci vznik a registráciu predkladajúcej organizácie (len v
prípade MNO alebo organizácie zriadenej obcou; obce a mestá nemusia dokladať štatút obce).
- ako nepovinná príloha môže byť napr. cenová ponuka.
Žiadosť spolu s prílohami je nutné zaslať elektronicky na adresu mailto:adamkovicova@socia.sk a jeden
podpísaný originál žiadosti poštou. Materiály, ktoré žiadatelia zašlú do Fondu sa nevracajú.
VII. Hodnotenie žiadostí
Proces hodnotenia žiadostí je trojstupňový a trvá maximálne 8 týždňov.
1. Koordinátor Fondu posúdi splnenie formálnych kritérií, ktorými sú typ organizácie, cieľová
skupina, typ výdavkov a ich hospodárnosť, overenie poskytovateľa a poskytovaných služieb
v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb, dodržanie termínu, úplnosť
dokumentácie.
2. Žiadosti posúdi odborná hodnotiaca komisia a správu o hodnotení predložených projektov
predloží správnej rade nadácie SOCIA.
3. Správna rada nadácie SOCIA následne rozhodne o finančnom príspevku pre jednotlivé
projekty, s prihliadnutím na celkové množstvo disponibilných zdrojov.
Informácia o výsledku rozhodnutia bude zaslaná každej organizácii písomne najneskôr do ôsmich
týždňov po uzávierke. Zoznam podporených žiadostí nájdete na web stránke nadácie.
VIII. Zmluvné podmienky grantu
Z úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí nadácia SOCIA zmluvu o poskytnutí finančného
príspevku.
Finančné prostriedky budú poskytnuté príjemcovi grantu bezhotovostne, prevodom na účet uvedený
v žiadosti.

IX. Realizácia podporených projektov
Úspešní uchádzači môžu svoje projekty realizovať v termíne júl – december 2017.
Po vyčerpaní celej výšky poskytnutého príspevku prijímateľ predloží nadácii SOCIA najneskôr do
mesiaca kópie účtovných dokladov spolu s krátkou správou o priebehu realizácie podporeného
projektu (fotografie sú vítané).
Kontakt
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Legionárska 13 , 831 04 Bratislava, 02/5564 5214-5, 0911 240 002, www.socia.sk
Konzultácie: Kamila Adamkovičová, adamkovicova@socia.sk
Žiadosť je možné konzultovať (e-mailom, telefonicky alebo osobne po dohodnutí termínu).

