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Úvod
Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Realizuje a podporuje veľa kvalitných a zaujímavých projektov/programov, ktoré citlivo a tvorivo
reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.
V rámci projektu Škola rodinných financií je na Slovensku vytvorený prvý vzdelávací komunitný
program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách.
Napomáha sociálnemu a finančnému začleneniu rodín a všetkých jej členov do spoločnosti
prostredníctvom zvýšenia dostupnosti sociálno-finančného vzdelávania a zlepšenia stability rodinného
života. Projekt prináša zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie
k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré
výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny.
Projekt Škola rodinných financií je podporený spoločnosťou Provident Financial.
Ciele



Zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, do komunít, k sociálne slabším vrstvám
Rozvíjať sociálno finančnú gramotnosť jednotlivcov a rodín, a tým pomôcť zlepšiť ich životnú
úroveň

Cieľová skupina
Osoby nad 15 rokov – mladé rodiny, rodinní príslušníci, mládež, deti odchádzajúce z detských
domovov, nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, klienti komunitných centier, občania zo
sociálne znevýhodneného prostredia, seniori, verejnosť.
Formálne kritériá
Formálne kritériá pre organizácie
 o podporu
môžu požiadať mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie,
rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou
 za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie)
žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)
 osoba zodpovedná za finančné vzdelávanie - lektor musí mať osvedčenie LEKTOR ŠRF
Formálne kritériá pre projekt
 projekt musí byť spracovaný elektronicky na formulári Žiadosť o poskytnutie grantu – 8. ročník
 aktivity projektu budú zamerané na jednorazové alebo cyklické semináre obsahujúce
finančné vzdelávanie podľa Metodiky Školy rodinných financií
 projekt môže trvať najskôr od 01.03.2016 a najneskôr do 15.11. 2016
 priebežnú správu treba doručiť do 20. 8. 2016 /formulár Priebežná správa/
 maximálna výška finančného príspevku sa odvíja od počtu zapojených účastníkov počas
projektu
a/ maximálne 650,00 eur – minimálne 32 odučených hodín, 25 účastníkov
b/ od 651,00 do 1 400,00 eur - minimálne 70 odučených hodín, 90 účastníkov
c/ od 1 401,00 do 2 150,00 eur – minimálne 90 odučených hodín, 200 - 220 účastníkov


žiadosť o finančný príspevok musí byť doručená do 15. novembra 2015 1x elektronicky na emailovú adresu veronika@nds.sk.
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Povinné súčasti žiadosti o grant
 osvedčenie lektora ŠRF /scan/
 doklad o vedení bankového účtu (kópia bankového výpisu, kde je uvedený majiteľ
účtu, číslo účtu, BIC/SWIFT, IBAN)
 dokument, ktorý potvrdzuje aktuálny a presný názov organizácie a štatutárneho
zástupcu /scan štatútu, výpis z registra, menovací dekrét/.
 dokument o pridelení identifikačného čísla organizácie /IČO/
Grantový proces
Konzultácie
Tvorbu projektu je možné konzultovať, e-mailom, alebo telefonicky od 1.11. - 14.11. 2015. /kontakty/
Hodnotiaci proces v Grantovom programe ŠRF je dvojstupňový.
Projekty budú hodnotiť pracovníci NDS a metodici ŠRF. Svoje odborné stanovisko poskytnú Správnej
rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá posúdi jednotlivé odporúčania. O výsledkoch procesu budú
účastníci oboznámení e-mailom 20.1.2016.
Zmluvný proces a realizácia projektu: V mesiacoch január - február 2016 bude s podporenými
organizáciami uzatvorená zmluva a odoslaná 1. splátka. Do 20.8.2016 je potrebné vypracovať
priebežnú programovú správu. Najneskôr do 30 dní po termíne ukončenia projektu je potrebné
vypracovať záverečnú programovú a finančnú správu o realizovanom projekte a vyúčtovať celý
finančný príspevok. Po schválení záverečnej programovej a finančnej správy programovým a
finančným manažérom nadácie bude vyplatený zvyšok príspevku – 2. splátka.

Kontakty
Matúšková Alena
e-mail: alena@nds.sk
tel: 0911 749 184
Adresa:
Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
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