
GRANTOVÉ 
VÝZVY PRE
ROK 2022

Detská organizácia FÉNIX, o. z.

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR



Čo sú to 
grantové výzvy?

Grantové výzvy s lúž ia  na
napĺňanie  Strategického plánu
DO FÉNIX a je j  strategických

cie ľov .  Jedná sa o zdroje  z
programov pre mládež z

MŠVVaŠ,  ktoré vychádzajú zo
Stratégie  SR pre mládež.



Detská organizácia
FÉNIX bude realizovať

grantové výzvy v 2
kolách - 1. (letnom) a 2.

(jesennom) kole

Ako prebiehajú grantové výzvy?

2 kolá spolu 6000 € 
V 2 grantových kolách bude

spolu prerozdelených až
6000 € (3000 € v 1. kole a

3000 € v 2. kole)

5 grantových tém

Základná organizácia sa môže uchádzať iba o jeden grant v jednom kole a v
jednej zvolenej téme. Finančné prostriedky poskytnuté jednej základnej
organizácii na jeden grant sú v maximálnej výške 600 €. 

 Základné organizácie
budú mať možnosť

vybrať si z 5 vypísaných
grantových tém



Akú grantovú tému
si mám vybrať?

Grantovú tému s i  vyberte
podľa toho,  na čo sa Vaša ZO

zameriava,  čo je  pre Vás
naj lepšia  téma,  v  ktore j  téme

ste doma a v iete  real izovať
zauj ímavé akt iv i ty ,  z  ktorých

vzniknú a j  výstupy a
dlhodobejš ie  akt iv i ty .



Škola inak

Grantové
témyDOBRO

branie

IT si
pripojený /
pripojená

Zdravie a
zdravý
životný štýl

Poď
medzi
nás



Prepájanie formálneho a neformálneho
vzdelávania: Projekt zameraný na prepojenie
niektorého školského predmetu(vzdelávacej
témy) s neformálnym vzdelávaním, metódami
neformálneho vzdelávania, zážitkovým
vzdelávaním. Projekty ako Letná škola školička.  

Škola inak

Prepájať formálne vzdelávanie (informácie z formálneho vzdelávanie, jednotlivé
predmety, témy, ktoré sa vyučujú v školách) s neformálnym vzdelávaním (metódami
neformálneho vzdelávania).
Zaviesť do praxe projektové učenie, niektoré metódy neformálneho vzdelávania.
Vytvoriť deťom a mladým ľuďom priestor pre aplikovanie vedomostí z formálneho
vzdelávania v praxi, pri vlastných projektoch, pokusoch, zážitkových aktivitách.
Rozšíriť informácie o neformálnom vzdelávaní, aplikovať metódy neformálneho
vzdelávania.

Výstupom sú: metodiky s aktivitami, metodické materiály, prezentácie alebo videaá
hry, aktivity, zadania aktivít



Škola inak
Nápady na aktivity

Učenie cudzích jazykov s použitím hier, zážitkových aktivít, vlastné projekty v
cudzom jazyku.
Občianska výchova - participatívne aktivity, vlastné mestské hry zamerané na
spoznávanie mesta, participáciu v meste / obci.
Aktivity zamerané na rozvoj podnikateľských zručnosti - zážitkové kariérové
poradenstvo.
Prírodovedecké predmety - zážitkové aktivity, projekty detí, mladých ľudí, pokusy,
malí výskumníci, hravá chémia, projekty, vynálezy.
Matematik - hravá / zážitková matematika, použitie matematiky v bežných
situáciách, pri hrách, finančná gramotnosť 
Letná škola školička 



Grantová výzva zameraná napodporu deti a mladých ľudí v oblasti duševného,
telesného a sociálneho zdravia. Podpora aktívneho trávenia voľného času, 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. 

Zdravie a zdravý životný štýl



Poď medzi nás
Grantová výzva zameraná na začleňovanie detí odídencov z Ukrajiny do
činnosti DO FÉNIX vo svojom okolí, realizovanie nových inkluzívnych aktivít,
spoznávanie sa navzájom, prepájanie jazyka, zvykov a kultúry.
Inkluzívne aktivity spájanie sa s rôznymi dobrovoľníckymi iniciatívami.



IT si pripojený /
pripojená

Grantová výzva je zameraná na rozvoj grafických, počítačových, technických
zručností, blogovanie, tvorbu videí a podporu mladých youtuberov.
Cieľom je rozvíjať počítačové, grafické zručností detí a mladých ľudí. Viesť ich k
správnemu využívaniu technológií, rozvíjať logické myslenie, zručnosti, schopnosť
efektívne fungovať a využívať prostriedky informačnej spoločnosti. Podporiť
osobnostný rozvoj, rozvoj schopností kooperácie a rozvoj schopností efektívneho a
etického používania technológií a budovania informatickej kultúry. Zvýšiť IT, grafické
kompetencie dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou. Zatraktívniť a inovovať aktivity
pre deti a mladých ľudí, prepájať klasické aktivity s aplikáciami, programami,
technológiami, ktoré sú súčasťou sveta detí, mladých ľudí. Viesť a naučiť deti
grafickým zručnostiam. Zaviesť do práce s mládežou využívanie videí, grafiky.
Vhodná je spolupráca so školou, iniciatívou, združením, firmou ktoré sa venujú
aplikáciám, it technológiám, grafickým prácam, tvorbe videí.

Grantová výzva je zameraná na rozvoj
grafických, počítačových, technických
zručností, blogovanie, tvorbu videí a
podporu mladých youtuberov.



IT si pripojený /
pripojená
Nápady na aktivity

Vlastné aktivity, worskopy, vzdelávacie aktivity zamerané na prácu s počítačom,
programami, aplikáciami, tvorba videí, na súčasné hrozby internetu – základné
nastavenia a riešenia zabraňujúce šíreniu vírusov.
Aktivity zamerané na rôzne spôsoby komunikácie, na aplikácie, ktoré sa dajú
používať pri aktivitách.
Grafické programy, práca s fotografiou, video a webdesign – príprava a
spracovanie audiovizuálneho materiálu.
Hry, aktivity, súťaže pri ktorých sa bude používať nejaká technológia – tvorba
videí, použitie grafických programov, aplikácií.
Aktivity "učíme sa spoločne" – generačné projekty, kde sa navzájom rôzne
skupiny učia využívať rôzne technológie, pracovať na počítači, používať nové
aplikácie  



Grantová výzva zameraná na vedenie detí,
mladých ľudí k dobrovoľníctvu vo svojom okolí,
realizovanie nových dobrovoľníckych aktivít,
spoznávanie dobrovoľníckych aktivít vo svojom
okolí, spájanie sa s rôznymi dobrovoľníckymi
iniciatívami.   

DOBRObranie

Cieľom je zvýšiť motiváciu detí, mladých ľudí zapájať sa do dobrovoľníckych
aktivít, ukázať im benefity a príležitosti, ktoré majú cez dobrovoľnícke práce.
Ďalej aktivizovať ľudí na ZO k dobrovoľníckym aktivitám a skvalitniť
dobrovoľníctvo na ZO. Rozvíjať zručnosti detí, mladých ľudí cez
dobrovoľnícke aktivity.
Vítaná je spolupráca s mestom / obcou, iniciatívou, organizáciou, ktorá sa
venuje nejakej špecifickej téme na ktorú sa zameriava Váš dobrovoľnícky
projekt.
Výstupmi sú videá alebo prezentácie zamerané na dobrovoľníctvo v DO
FÉNIX. 
 



DOBRObranie
Nápady na aktivity

Vzdelávacie aktivity o dobrovoľníctve 
Kampane, dobrovoľnícke aktivity v okolí (ekologické aktivity - ochrana
životného prostredia, zbieranie odpadkov, kultúrne, sociálne aktivity
organizovanie podujatí, organizovanie voľnočasových aktivít pre deti,
mládež, seniorov - ochrana životného prostredia a starostlivosť o
zvieratá)
Online aktivity - kampane, vzdelávacie workshopy, vytvorenie nijakého
zaujímavého materiálu, blogu, stránky, zapojenie detí, mladých ľudí do
diania základnej organizácie, skvalitnenie jej fungovanie, pridelenie úloh
podľa zručnosti.  



1.grantové kolo 2.grantové kolo

Prostriedky určené na prerozdelenie: 
3000 €
Termín vypísania výzvy: 
20. jún 2022
Termín na podávanie projektov: 
20. - 30. jún 2022
Termín na realizáciu projektov: 
1. júl - 15. september 2022
Vyhodnotenie projektov: 
25. september 2022
Zhodnotenie 1.grantového kola: 
30. september 2022

Prostriedky určené na prerozdelenie: 
3000 €
Termín vypísania výzvy: 
2. september 2022
Termín na podávanie projektov: 
2. - 15. september 2022
Termín na realizáciu projektov: 
15. september - 15. november 2022
Vyhodnotenie projektov: 
30. november 2022
Zhodnotenie 1.grantového kola: 
7. december 2022



Ako a kto vyberá projekty?

projektová manažérka Mgr. Katarína Škorvagová 
riaditeľka ústredia Mgr. Eva Pintérová 
zástupkyňa kontrolnej komisie Mgr. Emília Štofiková 

Pre zachovanie maximálnej transparentnosti a tiež z dôvodu obmedzených zdrojov sú
stanovené obmedzenia.

Projekty bude posudzovať a vyberať hodnotiaca komisia v zložení:

Komisia vyberie pre každé kolo výzvy 5 projektov. 

Základná organizácia sa môže uchádzať iba o jeden grant v jednom kole a v jednej
zvolenej téme. 

Finančné prostriedky na jeden grant sú v maximálnej výške 600 €. 



Hodnotiace kritériá na výber projektu 

zvýšenie transparentnosti v základnej organizácii
rozvoj spektra kompetencií (organizačné, komunikačné, prezentačné, občianske, ...)
preberanie zodpovednosti mladšími členmi 
zvýšenie spokojnosti členov
získavanie informácií k ďalšej činnosti a lepším rozhodnutiam 
podpora učenia základných demokratických princípov

PRÍNOS PROJEKTU 

 
INOVATÍVNE PRVKY PROJEKTU 
NÁPADITOSŤ PROJEKTU 
UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU 
MOŽNOSŤ ZVIDITEĽNENIA A PROPAGÁCIE DETSKEJ ORGANIZÁCIE FÉNIX



grantová téma 
názov projektu 
základná organizácia 
stručný opis projektu 
cieľ projektu (čo chcete dosiahnuť)
problém (súčasná situácia)
riešenie (očakávaná situácia)
program podujatia zrealizovaného v
rámci projektu 
propagácia projektu 

Čo treba napísať do formuláru na
podanie projektu? 

výstupy projektu (na čo bude slúžiť,
komu a akou formou)
predpokladaná doba realizácie 
udržateľnosť / pokračovanie projektu
(ako bude projekt pokračovať v
nasledujúcich mesiacoch až rokoch)
rozpočet (podrobný rozpis položiek a
suma) 
kontakt na predkladateľa projektu



Kde nájdem formulár
na podávanie projektu?
Formulár  je  dostupný na webe:

www.do-fenix .sk
Alebo s i  ho môžete jednoducho

st iahnuť  naskenovaním tohto QR kódu:



Na čo nezabudnúť!

k projektu je potrebné doložiť foto alebo video dokumentáciu (z jednotlivých
fáz projektu - od prípravy, realizácie až po výsledok)
podmienkou zapojenia sa je účasť na úvodnom a záverečnom online
stretnutí 
počas všetkých fáz projektu používať logá DO FÉNIX a MŠVVaŠ 
po skončení projektu je potrebné vydokladovať celú využitú sumu 
finančné prostriedky musia slúžiť na rozvoj činnosti DO FÉNIX a podporiť jej
členov v aktivitách 
výsledok musí mať lokálny dopad a byť udržateľný 
materiál nakúpený z týchto finančných prostriedkov musí mať označenie a
logo DO FÉNIX, prípadne MŠVVaŠ alebo IUVENTY



Tešíme sa na
vaše projekty!


