
 

           VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV PRE ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE DO FÉNIX  

 

O výzve: 

Výzva je zameraná na predkladanie projektov zameraných na zdravie a zdravý životný štýl detí a mladých ľudí.  

Zámerom je: 

 Podporiť aktivity zamerané na vzdelávanie - výchovu v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, 

voľnočasové aktivity, športové aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju detí a mladých ľudí a vedú k 

zlepšovaniu zdravého životného štýlu s použitím metód neformálneho vzdelávania.  

 Podporiť v rámci neformálneho vzdelávania aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho 

povedomia mládeže formou aktívneho pobytu v prírode, aktivity zamerané na ochranu prírody, 

ekológiu, zdravé stravovanie, psychohygienu, prevenciu patologického správania - užívanie 

návykových látok, fajčenie, požívanie alkoholu, šikanovanie... 

 Zabezpečovať osvetovú a výchovnú kampaň zacielenú  na mládež v oblasti zdravia, prevencie, 

zdravého životného štýlu.  

PODMIENKA PROJEKTU: Súčasťou projektových aktivít musí byť aj diskusia s deťmi/mládežou (iná aktivita 

zameraná na zisťovanie názorov) s názvom  Chceme počuť hlas detí/mladých ľudí  o zdraví, zdravom životnom 

štýle. Deti majú diskutovať, vyjadriť svoj názor k údajom/výsledkom HBSC štúdie zameranej na zdravie a životný 

štýl detí a mládeže. Podklady k aktivite budú zaslané ZO, ktoré prihlásia svoj projekt.  

Viac o HBSC štúdii: https://hbscslovakia.com/  

 Čo nebude vybrané:   

- ak pôjde o aktivitu, ktorá nebude mať prínos - pridanú hodnou v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu  

pre deti a mladých ľudí napr. ak pôjde iba o výlet, súťaže, opekačky, návšteva mesta bez pridanej hodnoty 

(neformálne vzdelávanie v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu ) 

- nakúpenie materiálu, ktorý nesúvisí s projektom  

Trvanie projektu: 

Prihlasovanie: od vyhlásenia výzvy do 15. decembra 2018 

Realizácia projektu: december 2018 až marec 2019 

Vyúčtovanie projektu: najneskôr do 15. marca 2019 

Kto sa môže zapojiť:  

Zapojiť sa môžu všetky Základné organizácie DO FÉNIX  

https://hbscslovakia.com/


Žiadaná suma: 

Na projekt je možné žiadať 200-250€ (žiadaná suma môže byť upravené podľa počtu prihlásených projektov) 

Vybrané budú projekty, ktoré spĺňajú podmienky výzvy.  

Finančné prostriedky môžu byť použité na:  

- materiál súvisiaci s projektom a aktivitami, ktorý sa použije na podujatí/aktivite 

- na materiál (ingrediencie) použité pri zdravom varení/pečení  

- občerstvenie pre členov, organizátorov v sume max 3€ na osobu (iba ak projekt trvá dlhšie ako 3hodiny)  

- ubytovanie (ak ide o viacdňové podujatie)  

-  propagačný materiál k téme - napr. leták pri kampani (je potrebné priložiť k vyúčtovaniu)  

Nemôžu byť použité na: 

- mzdy, odmeny 

- materiál, ktorý nesúvisí s projektom  

- občerstvenie/strava/ubytovanie pre nečlenov DO FÉNIX  

 

Ako získať projekt - finančnú podporu  

O projekt je možné žiadať prostredníctvom projektovej žiadosti. Žiadosť nájdete v prílohe. Je potrebné vyplniť 

všetky údaje, doplniť 2-3 špecifické ciele (konkrétne ciele, ktoré sa týkajú podujatia/aktivity), názov 

podujatia/aktivity, program a rozpočet. Sken žiadosti posielajte najneskôr do 15. decembra 2018 na mail 

projekty@do-fenix.sk  
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