
Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre Žiadaná suma Schválený grant 

VIA IURIS
Osoba sudcu - Kľúč ku kvalitnej 

justícii

Najzávažnejšie problémy v slovenskom súdnictve spočívajú podľa nás v osobe sudcu, menej v inštitúciách. 

Preto je dôležitý výber osôb do tejto profesie a tiež výber sudcov do rôznych sudcovských funkcií. Zároveň 

je dôležité rozvíjať a posilňovať hodnotovú orientáciu a zakotvenie sudcov v rámci profesijnej etiky. VIA 

IURIS sa preto uvedeným oblastiam venuje dlhodobejšie. Týmto projektom by sme chceli realizovať 

monitorovanie výberových konaní na funkciu sudcu (všeobecné súdy, Ústavný súd) a tiež na významné 

funkcie v správe súdov (predsedovia súdov, členstvo v Súdnej rade a pod.). Monitoring bude jednak 

verejnou kontrolou týchto procesov a zároveň poskytne spätnú väzbu zákonnosti a kvalite výberových 

konaní. V oblasti profesijnej etiky považujeme za nevyhnutné okrem kvalitného etického kódexu aj 

vzdelávanie sudcov v tejto oblasti. Preto by sme v spolupráci s renomovaným zahraničným odborníkom 

chceli vytvoriť metodológiu vzdelávania sudcov v etike a realizovať pilotný seminár so sudcami.

75,5 149 893,00 € 104 925,10 €

Aliancia Fair-

play

Verejní činitelia pod občianskym 

drobnohľadom

Aliancia Fair-play buduje občiansky watch-dog nad verejnou správou postavený na predpoklade, že 

systematická občianska kontrola vytvára účinnú bariéru korupcii a zneužívaniu moci. Projekt je postavený na 

posilňovaní a udržiavaní tohto mechanizmu v oblastiach, ktoré sú kritické pre zachovanie demokracie na 

Slovensku. Vláda jednej politickej strany a jej vplyv nad verejnými inštitúciami ako aj slabá vymožiteľnosť 

práva a opozícia podľa nás predstavujú značné riziko a potrebujú silnú protiváhu. Centrom projektu preto 

budú watchdogové a investigatívne aktivity, ktoré sa budú zameriavať na odhaľovanie prípadov porušenia 

zákona, demokratických princípov v oblasti vymožiteľnosti práva, justície, míňania verejných zdrojov a 

správy vecí verejných. Aliancia Fair-play sa bude snažiť prípady nielen odhaľovať, mediálne publikovať, ale 

aj dosiahnuť účinnú nápravu. Bude monitorovať konanie súdnych orgánov, mobilizovať verejnú mienku pre 

reformu súdnictva. Bude využívať moderné technológie.

74,5 150 000,00 € 105 000,00 €

Člověk v tísni, 

o.p.s. - pobočka 

Slovensko

Mládež pre demokratickú spoločnosť

U mladých ľudí vo veku 15 - 25 rokov sa stretávame s nedôverou v demokratické inštitúcie a 

neinformovanosťou o využívaní princípov demokracie v praxi. Zámerom projektu je podporiť aktívnu účasť 

mládeže na verejnom živote pri presadzovaní hodnôt demokracie. Cieľom projektu je iniciovať záujem 

mládeže o účasť na verejnom živote, podporiť existujúce aktívne skupiny mládeže v ďalšom rozvoji a 

podporiť rozvoj dobre spravovanej spoločnosti na miestnej úrovni. Účastníci z 5 mikroregiónov sa budú 

zúčastnia na 6 tréningoch, zameraných na aktívnu participáciu na verejnom živote, peer mediáciu pri riešení 

občianskych sporov s dôrazom na interetnické vzťahy a na podporu občianskeho aktivizmu. Mládežnícke 

skupiny budú následne realizovať informačné a vzdelávacie peer aktivity a s podporou partnerskej 

organizácie vytvoria dokumentárne filmy na témy, odrážajúce skúsenosti s účasťou na správe vecí verejných. 

Projekt zároveň poslúži ako príklad dobrej praxe na národnej úrovni.

66,5 120 269,00 € 60 134,50 €

Nezisková 

organizácia 

EPIC

Nástroje pre zvyšovanie 

zamestnateľnosti ľudí so zdravotným 

postihnutím

Cieľom projektu je predstaviť nástroje, ktoré môžu mať výrazný vplyv na zvýšenie zamestnanosti ľudí zo 

zníženou funkčnou schopnosťou, teda ľudí so zdravotným postihnutím. Medzi nástroje, ktoré plánujeme 

predstaviť patrí napríklad model uplatňovaný v Austrálii „Supported wage system“, prostredníctvom ktorého 

majú zamestnávatelia možnosť ľuďom s výrazne zníženým stupňom funkčnej schopnosti vyplácať nižšiu 

ako minimálnu mzdu. Tento, a podobné nástroje, je všeobecne považovaný za kľúčový pre zamestnávanie 

ľudí s postihnutím. Títo by bez podobných nástrojov zostávali izolovaní vo svojom prostredí a ich príležitosti 

pre interakciu s majoritou by boli výrazne obmedzené. Predstavované nástroje musia byť podporované 

všetkými sociálnymi partnermi a vyžadujú množstvo analytických podkladov ako i vytvorenie podporného 

systému. Preto budú v rámci projektu vytvárané medzisektorové koalície, realizované odborné semináre a 

podujatia smerujúce k legislatívnemu presadeniu navrhovaných nástrojov.

65,5 137 629,00 € 68 814,50 €



LOToS-spolok 

lokálnych TV 

staníc Slovenska

Občania pre demokraciu

Projekt reaguje na potrebu zvýšenia citlivosti občanov voči nekalým praktikám vo verejnom živote a 

zlepšenia zodpovedného informovania o nich v lokálnych/reg.TV.Hlavný cieľ projektu:zvýšiť 

informovanosť o možnostiach zapájania sa občanov do ovplyvňovania a kontroly verejného 

života.Nástrojom je realizácia komunikačného projektu:Občania pre demokraciu,vysielaného v lok./reg. 

TV.Bude zobrazovať konkrétne príklady občianskej aktivizácie a ich výsledky.Aktivity na dosiahnutie 

cieľa:A/Tréning dobrej praxe a výmeny skúseností.Projekt ráta so zapojením expertov MVO z oblasti 

kontroly spravovania vecí verejných do edukačných aktivít.B/Individuálny koučing pre redaktorov 

lokálnych./reg. TV s potencionálnym zapojením sociálnych médií zameraný na korektné a zodpovedné 

informovanie.C/Výroba 3 publ.relácií pod názvom:Občania pre demokraciu-1.Tranparentnosť verejnej 

správy 2.Transparentnosť a verejná kontrola súdnej moci 3.Občianska spoločnosť a watch-dog aktivity 

D/Odvysielanie relácií v 20 lok.TV

63,5 36 751,00 € 33 391,00 €

Proti korupcii
Strážca transparentnosti a demokracie 

v oblasti správy verejných zdrojov

O predražených verejných zákazkách vykrikujú vrabce na streche. Došli sme tak ďaleko, že defraudácia 

verejných peňazí a korupcia sa stalo normou, na ktorú spoločnosť rezignovala. Na Slovensku zatiaľ 

neexistuje taký silný tlak verejnej mienky, ktorý by dotlačil politika k rezignácii, ak ho mediálne usvedčia. 

Myslíme si, že sa téme treba venovať až po hranicu trestných oznámení, pokiaľ existuje akákoľvek možnosť 

ešte vo veci niečo urobiť. OZ Proti korupcii má ambíciu pridať sa k tým, ktorí odhaľujú kauzy a venujú sa 

im do dôsledkov. Cieľom projektu sú konkrétne prípady odhalenia zneužitých verejných peňazí, prípady 

klientelizmu a korupcie. Chceme podávať trestné oznámenia, napádať postupy štátnych orgánov. Ide o 

investigatívnu a analytickú prácu. Informácie vyhodnotíme prostredníctvom právnych analýz a 

súdnoznaleckých posudkov. O agende budeme informovať prostredníctvom webu, tlačových konferencií, 

diskusií, mailinglistov, popularizovaním komunikácie témy boja proti korupcii.

63 124 463,00 € 74 677,80 €

Inštitút pre 

verejné otázky
Otvorenejšie Slovensko

Hlavným problémom, na ktorý reaguje projekt Otvorenejšie Slovensko je nedokonalosť procesu pôsobenia 

demokratických inštitúcií a nedostatočná miera zakorenenosti demokratickej politickej kultúry. Projekt 

obsahuje: -systematické sledovanie a vyhodnocovanie fungovania demokratických inštitúcií -výskum 

verejnej mienky a politickej kultúry -hodnotenie činnosti regulačných orgánov v oblasti komunikácie a médií 

-diskusné fóra s občanmi Aktivity projektu zahŕňajú: -štvrťročné analytické Newslettere s kvalitatívnym a 

kvantitatívnym hodnotením stavu demokracie v oblasti právneho štátu, legislatívy, ľudských a menšinových 

práv, médií a občianskej spoločnosti; -pravidelné prieskumy verejnej mienky k aktuálnym otázkam vývoja 

spoločnosti; -polročné analytické správy o pôsobení regulačných orgánov v oblasti komunikácie a médií -

ročenky o kvalite demokracie v SR -verejné diskusie po celej SR na témy, súvisiace s vývojom demokracie a 

uplatňovaním princípov otvorenej spoločnosti

61 147 150,00 € 73 575,00 €

Transparency 

International 

Slovensko

Monitoring verejného obstarávania

Ročne štát minie vo verejnom obstarávaní 5 miliárd eur, zákazky sa však opakovane ocitajú v škandáloch, od 

neefektívnosti po prepojenie na politické strany. 75% Slovákov v prieskumoch tvrdí, že tendre sú často 

spojené s korupciou, podnikateľia vravia, že zo zákaziek ide 13% na úplatky. Cieľom projektu je znížiť 

korupciu monitoringom tendrov, výskumom dopadov nedávnych legislatívnych zmien a zapojením 

verejnosti do kontroly úradníkov. Vládou ohlásené masové štátne investície si vyžadujú pozornosť. V 

spolupráci s expertmi budeme aktívne sledovať podmienky a proces týchto tendrov. Výskum sa zameria na 

porovnávanie súťaží podobných tovarov medzi obstarávateľmi. Analyzovať budeme dopady nedávnej novely 

o VO, efektivitu štátnych kontrol, vylučovanie uchádzačov či udeľovanie výnimiek. Zlepšíme kvalitu 

verejných dát o zákazkách. Úradníkom pripravíme portál so vzorovými podkladmi pre najbežnejšie zákazky. 

Pre obe skupiny pripravíme školenia, ako lepšie nakupovať a kontrolovať.

55,5 135 000,00 € 87 750,00 €

608 267,90 €



Náhradníci

Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre

Centrum 

vzdelávania 

neziskových 

organizácií

Zlepšenie participácie MVO v 

rozhodovacích procesoch

Projekt prispeje k lepšiemu zapojeniu občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Zlepší sa celková efektivita projektov a tým dopad na cieľové 

skupiny a regióny ako aj pohľad na Slovensko zo strany Európskej komisie a členských štátov EÚ. MVO 

budú sebavedomejšie vystupovať ako partner štátu pri procesoch týkajúcich sa plánovania na lokálnej, 

regionálnej a národnej úrovni. Aktivitami projektu budú analýzy a návrhy procesov, budovanie kapacít MVO 

a vytvorenie neformálnej siete. Projekt vytvorí podmienky pre zefektívnenie riadiacich a rozhodovacích 

procesov (RP) MVO pri aktívnom zapájaní sa do RP v programovom období 2014 – 2020. Projekt taktiež 

prispeje k zvýšeniu personálnych kapacít MVO pre aktívne zapájanie sa do RP a vytvorí neformálnu sieť 

profesionálnych skupín a organizácií MVO za účelom kontroly a monitoringu výkonu verejnej správy v 

oblasti RP pri čerpaní pomoci v ďalšom programovom období.

55,5



Ľudské práva, vrátane práv menšín
Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre Žiadaná suma Schválený grant 

4people Kamoši z webu

Projekt Kamoši z webu má pomôcť deťom zo sociálne slabších skupín vo viacerých oblastiach, je rozdelený 

na 2 časti: Veľkí kamoši: S využitím infraštruktúry darcovského portálu LudiaLudom.sk, ktorý 

prevádzkujeme, umožníme „on-line adopcie“ - špeciálny druh výzvy na podporu, ktorú registruje inštitúcia, 

ktorá s dieťaťom pracuje. Z príspevkov darcov budú príjemcovia hradiť náklady na vzdelávanie, 

zabezpečenie dieťaťa a jeho základných práv. Malí kamoši: Sociálna sieť umožní komunikáciu detí nielen s 

darcami, ale aj s ďalšími používateľmi, najmä rovesníkmi. Vzdelávacie moduly majú aktívne zapojiť dieťa, 

zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti, všeobecnú i digitálnu gramotnosť. Mnohé budú nielen 

individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí. Dieťa pod dozorom vytvára on-line profil, o. i. blog, 

fotogalériu, galériu prác a pod. Spájaním používateľov z rôznych sociálnych vrstiev, rôznych národností 

podporujeme sociálnu inklúziu a zabezpečenia základných práv dieťaťa.

82,5       49 999,00 €       49 999,00 € 

Liga za ľudské 

práva
Miznúce deti

Odlúčené deti sú deti nájdené v SR bez rodičov. Takýchto detí bolo v r.2011 nájdených 169; v r.2012 vyše 

200;viac ako 90% z nich zmizlo.Dohovor o právach dieťaťa sa vzťahuje na každé dieťa v SR, bez rozdielu a 

diskriminácie, pričom týmto deťom Dohovor priznáva aj osobitné ochranné opatrenia. Skúsenosť ukazuje, 

že odlúčené deti nepožívajú rovnakú ochranu ako slovenské deti; zodpovednými sú primárne vnímané nie 

ako zraniteľné deti, ale ako migranti smerujúci "na západ". Cieľom je upriamiť pozornosť na potreby a 

zraniteľnosť týchto detí, vrátane snahy o zlepšenie starostlivosti o ne, identifikáciu príčin ich miznutí; možné 

kauzality s obchodovaním s ľuďmi;osvedčené postupy vo vybraných krajinách v zahraničí.Uvedené 

zrealizujeme formou "desk" a "field" výskumu, analýzou judikatúry a vypracovaním odporúčaní pre zvýšenie 

ochrany týchto detí. Zrealizujeme mediálnu kampaň, vrátane filmu.Projekt pomôže zlepšiť starostlivosť o 

tieto deti.Cieľovou skupinou sú aj štátne orgány a verejnosť.

81,5       36 000,00 €       36 000,00 € 

Romano Kher
Rómske dokumentačné a informačné 

centrum

OZ Romano kher a- Rómsky dom začalo v roku 2010 so sústreďovaním dokumentov o Rómoch na stránke 

romadocument.sk. Romano kher – Rómsky dom vytvoril internetové stránky, na ktorých sú informácie z 

oblasti politiky, vedy, kultúry, literatúry a médií. Cieľom uvedených stránok je verejne ukázať, že Rómovia 

na Slovensku majú svoju vlastnú kultúru, ktorú si chcú udržiavať a odovzdávať ďalším generáciám. Stránky 

sú vyhľadávané pedagógmi, študentmi vysokých škôl a novinármi. Cieľom projektu je intenzívnejšie 

pokračovať v zhromažďovaní jestvujúcich dát odborníkov a študentov, organizovať verejné diskusie o 

veciach, ktoré dokážu zabezpečiť stabilitu Rómov a komunikovať s novinármi o negatívnom mediálnom, 

obraze Rómov, o potrebe zmierňovania napätia medzi majoritou a Rómami. Projekt prispeje k integrácii 

Rómov a rozvoju multietnickej spoločnosti.

81     126 072,00 €       87 732,00 € 

Združenie na 

pomoc ľuďom s 

mentálnym 

postihnutím

Dôstojný život - právo, nie privilégium

Zámerom projektu je nadviazať na našu prácu z minulého obdobia (iniciovanie reformy opatrovníctva v SR). 

V rámci projektu pripravíme odporúčania, ktoré napomôžu v implementačnej fáze pripravovaných 

legislatívnych zmien: návrh procesných predpisov konania o spôsobilosti na právne úkony; návrh 

odporúčania právnej úpravy opatrovníctva (štandardy kvality, spôsoby kontroly, etické pravidlá,...). 

Vypracujeme manuál o procese pozbavovania spôsobilosti, ktorý bude dôležitým nástrojom pre rodiny, ako 

aj manuál týkajúci sa zodpovednosti za svoje konanie. Ľudí s mentálnym postihnutím aktívne zapojíme cez 

sebaohajovanie a naučíme ich preberať zodpovednosť za vlastný život. Spracujeme návrh modelu 

celoživotnej komplexnej komunitnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Zmeny budeme 

presadzovať priamo s cieľovými skupinami, s cieľom pozitívneho ovplyvnenia dodržiavania a uplatňovania 

ich ľudských práv. Podpornou aktivitou presadenia dôležitých zmien bude kampaň Nechcem, ale musím...

77,5     110 165,47 €     104 976,00 € 



CVEK

Presadzovanie rovnakých príležitostí 

pre Rómov a Rómky prostredníctvom 

dočasných vyrovnávacích opatrení 

(DVO).

Cieľom projektu je posilniť kapacity kľúčových aktérov verejnej správy a naštartovať procesy implementácie 

DVO na vytváranie rovnosti príležitosti pre Rómov a Rómky využitím poslednej prelomovej novely 

antidiskriminančného zákona. Analytické a výskumné aktivity v úvodnom roku projektu budú zamerané na 

prípravu strategických plánov DVO na základe etnicity aj v súvislosti s rodovým rozmerom pre VÚC, obce a 

univerzitu. Pripravíme tiež metodické pokyny pri využívaní DVO orgánmi ústrednej štátnej správy a pri 

využívaní štrukturálnych fondov pre obdobie 2014-2020. Prostredníctvom technickej asistencie poskytnutej 

vyššiemu územnému celku a obciam a jednej prestížnej univerzite, projekt bude napomáhať implementácií 

tejto politiky v praxi. Súčasťou projektu bude aj komunikácia so širšou verejnosťou zameranou na 

vysvetľovanie potreby prijímania takýchto opatrení.

75,5     145 071,00 €       85 000,00 € 

363 707,00 €

Náhradníci

Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre

Náruč - Pomoc 

deťom v kríze

Ochrana detí pred násilím - 

zodpovednosť každého z nás

Problém násilia páchaného na deťoch je na Slovensku dlhodobo podceňovaný. Aj preto náš sociálny systém 

často nedokáže poskytnúť deťom v ohrození účinnú pomoc. Po 15 rokoch práce s týranými, zneužívanými a 

zanedbávanými deťmi považujeme za povinnosť využiť naše skúsenosti pri formovaní fungujúceho systému 

ochrany detí pred násilím. Projektom chceme upriamiť pozornosť zodpovedných činiteľov, odborníkov aj 

širšej verejnosti na problémy detí ohrozených násilím. Chceme sledovať plnenie relevantných národných aj 

medzinárodných smerníc a strategických dokumentov, prispieť k vzdelávaniu profesionálov pracujúcich s 

ohrozenými deťmi, navrhovať riešenia a zvyšovať citlivosť spoločnosti voči tomuto javu. Tieto ciele 

plánujeme dosiahnuť prostredníctvom advokačných, monitorovacích a vzdelávacích aktivít, kampaní, 

sieťovania a so zapojením médií. Všetky aktivity predkladaného projektu sú v konečnom dôsledku zamerané 

na deti a presadzovanie ich práva na ochranu pred akoukoľvek formou násilia.

73,5

OZ Odyseus Rešpektujme sa navzájom!

Projekt sa zameriava na podporu 2 cieľových skupín(CS):ľudí,ktorí užívajú drogy a ľudí pracujúcich v sex-

biznise, s obmedzeným prístupom k informáciám, službám a ktorých práva sú kontinuálne porušované. 

Mapovanie(2012) ukázalo, že najčastejšími aktérmi násilia na ženách pracujúcich v sex-biznise sú policajti, 

zákazníci a náhodní okoloidúci. Vzdelávaním policajtov/tiek a predstaviteľov MVO chceme prispieť k 

zvýšeniu informovanosti o právach CS, ako aj o výhodách harm reduction prístupu. Pomocou kampane 

chceme prispieť k scitlivovaniu verejnosti. Plánujeme zvyšovať povedomie CS o právach a možnostiach 

obhajoby. Cieľom projektu je prispievať k minimalizácii prípadov porušovania práv CS a zabezpečovať 

prístup k potrebným službám. Pre dosiahnutie tohto cieľa chceme poskytovať služby terénnej sociálnej 

práce; monitoring dodržiavaní práv; zvyšovať informovanosť mladých ľudí cez on-line poradenstvo a 

i.Prospech z realizácie projektu by mali členovia CS, policajti/ky, MVO a široká verejnosť.

72



Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre Žiadaná suma Schválený grant 

Fenestra

Zvyšovanie dostupnosti a kvality 

špecializovanej ochrany, pomoci a 

podpory pre ženy zažívajúce rodovo 

podmienené násilie

noho žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie nemá prístup k špecifickej ochrane pomoci a podpore. 

Právo žien na život bez násilia je nerešpektované a prehliadané zodpovednými orgánmi. Cieľom projektu je 

zvýšiť dostupnosť špecializovaných služieb pre ženy a zlepšiť kvalitu ochrany, pomoci a podpory žien zo 

strany zodpovedných inštitúcií prostredníctvom priameho poskytovania poradenstva, evaluácie poskytovania 

služieb z pohľadu minimálnych štandardov RE, analýzy údajov a prípadových štúdií, workshopov pre 

zamestnankyne/cov, case conferences ku konkrétnym prípadom v rámci multi-inštitucionálnej spolupráce, 

konzultácií jednotlivých prípadov, informačných brožúr a informácií na web stránke, evaluácie možností a 

foriem spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami poskytujúcimi priamu pomoc ženám, pracovných 

stretnutí rôznych MVO a odporúčaní k zjednocovaniu metodík, postupov a zberu údajov MVO. Z projektu 

budú profitovať ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie.

86,5 126 000,00 € 121 221,00 €

ASPEKT

Podpora rozvoja rodovej kompetencie 

prostredníctvom publikačno-

vzdelávacích aktivít

Demokratická spoločnosť nemôže existovať bez uplatňovania zásady rodovej rovnosti, a to so zohľadnením 

ďalších existujúcich nerovností. Na Slovensku chýbajú texty feministických a rodových štúdií, ktoré tvoria 

nevyhnutný základ pre kompetentné využívanie rodu ako analytickej kategórie v teórii i praxi. Cieľom 

projektu je prispieť k zvyšovaniu rodovej kompetencie odbornej i širokej verejnosti so zameraním na MVO, 

akademickú oblasť (najmä študentky a študentov), verejnú správu a ich prepojenie. Tento cieľ budeme 

realizovať prostredníctvom odborných a popularizačných publikácií, prostredníctvom seminárov, 

konzultácií, knižničných služieb, odbornej a verejnej diskusie, ako aj prostredníctvom založenia archívu 

materiálov mapujúcich politickú angažovanosť žien v SR. Tematicky sa zameriame najmä na možnosti 

využívania kategórie rodu v konceptualizácii politickej účasti žien, občianstva a práce.

81 106 688,45 € 80 928,00 €

Možnosť voľby

Podpora ratifikácie a implementácie 

Dohovoru Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ženách a 

domácemu násiliu a o boji proti nemu

Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 

a o boji proti nemu 11.5.2011. Dohovor upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie, podpory a pomoci 

obetiam, potrestania páchateľov a monitoringu. V prípade ratifikácie, vyvolá potrebu zmien v právnom 

poriadku aj inštitucionálnom zabezpečení boja proti rodovo podmienenému násiliu. S cieľom podporiť a 

uľahčiť proces ratifikácie a implementácie Dohovoru plánujeme realizovať tieto aktivity: • Šírenie informácií 

o dohovore a jeho dôsledkoch • Informácie o dohovore a povinnosti rezortov a verejných inštitúcií • 

Pracovná skupina/koalícia na podporu Dohovoru vytvorenie Výstupy: • Stratégia na podporu implementácie 

• Stratégia na uvedenie do praxe • Dohovor&výkladová správa–šírenie informácií, propagácia • 

Dohovor&výkladová správa-analýza, návrh zmien • Zber skúsenosti, príkladov z praxe (dobrých aj zlých) • 

Pravidelné stretnutia (Koordinačné & operatívne ad hoc)

80,5 110 003,72 € 97 455,00 €

OZ Žena v 

tiesni
Láska ≠ násilie

Podľa reprezentatívneho výskumu (Bodnárová, Filadelfiová, Holubová) v SR zažíva násilie 21,2% žien (18 

– 64 rokov), ktoré majú v súčasnosti partnera. V Turčianskom regióne žije v násilníckom vzťahu približne 

7000 žien. Len 12% z nich vyhľadá pomoc. Tento projekt je určený práve pre ženy, ktoré potrebujú 

špecifické poradenstvo, bezpečný priestor, relevantné informácie a adekvátnu pomoc. OZ Žena v tiesni 

poskytlo za svoju 7-ročnú činnosť pomoc a poradenstvo 1124 ženám zažívajúcim násilie v intímnych 

vzťahoch. Prostredníctvom projektu chceme posilniť pomoc pre ženy a ich deti žijúce v násilníckom vzťahu. 

Cieľom je - eliminácia násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch - poskytovania špecifických 

služieb vychádzajúcich z EU štandardov - podporiť nulovú toleranciu násilia v spoločnosti prostredníctvom 

Kampane Láska ≠ násilie pozostávajúcej z Výstavy: Vystúp z kruhu násilia, neformálneho vzdelávania 

študentov, študentiek v rámci aktivity Nebuď ďalšou obeťou a besied so seniormi.

76 65 163,00 € 65 163,00 €



Občan, 

demokracia a 

zodpovednosť

Podpora implementácie záväzkov SR 

v oblasti ľudských práv žien 

smerujúca k presadzovaniu 

systémových zmien pri odstraňovaní a 

prevencii diskriminácie žien vrátane 

rodovo podmieneného násilia zo 

strany verejných inštitúcií

● Vnútroštátne a medzinárodné záväzky SR v oblasti ľudských práv žien sa nepremietajú dostatočne do 

verejných politík, čoho dôsledkom je diskriminácia žien v rôznych oblastiach vrátane nerešpektujúceho až 

násilníckeho správania zo strany verejných inštitúcií. ● Cieľom projektu je presadzovanie systémových 

zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien (na trhu práce, v zdravotníctve ap.), pričom dôraz sa 

bude klásť na práva týkajúce sa autonómie, integrity a ľudskej dôstojnosti žien. ● Podporou demokratických 

ľudskoprávnych hodnôt projekt prispeje k odstraňovaniu dlhodobej a systémovej (avšak nereflektovanej) 

diskriminácie žien a rodovo podmieneného násilia. Jeho súčasťou bude monitoring a analýza daného stavu, 

ako aj advokačné, litigačné a watchdogové aktivity smerujúce k riešeniu vybraných problémov a návrhom na 

zmeny v legislatíve i politikách. ●Výsledkom projektu budú systémové zmeny v prospech žien trpiacich 

diskrimináciou vo všetkých jej formách (aj inštitucionalizovaných)

75,5 134 989,02 € 68 750,00 €

In Minorita Občianska participácia rómskych žien

Podpora lokálneho aktivizmu sa bude realizovať v partnerstve s občianskym združením Romano kher – 

Rómsky dom. Združenie sa bude podieľať na aktivizácii rómskych žien vo vybraných lokalitách, podpore 

komunitných aktivít a formovaní miestnych akčných skupín. Príprava dokumentárneho filmu sa bude 

realizovať v partnerstve s občianskym združení OKNO obč.z.. Príprava scenára bude vychádzať z 

realizovaných aktivít, za výrobu a postprodukciu bude zodpovedný partner.

72 147 690,00 € 56 492,00 €

QUO VADIS, 

o.z.
Keď tradície bolia

Na Slovensku je súčasná situácia v súvislosti s odstraňovaním rodových nerovností v rómskych komunitách 

a diskriminácia rómskych žien alarmujúca. Ako feministická mimovládna organizácia na Slovensku si 

uvedomujeme, že na jednej strane doteraz schválená stratégia v oblasti rovnosti žien a mužov neobsahuje 

žiadne konkrétne opatrenia zamerané na odstránenie viacnásobnej diskriminácie rómskych žien, na druhej 

strane ani politiky týkajúce sa otázky k rómskej menšine neberú do úvahy rodové hľadisko. V tejto situácii je 

viac ako dôležité posilnenie rómskych žien NGOs, ktoré by mohli vstupovať do týchto procesov a prispieť k 

pozitívnej zmene. Problém však je, že ani naša vlastná organizácia nemá dostatok kvalifikovaných 

pracovníkov so vzdelávaním v tejto oblasti, ktorý by boli schopní uplatňovať rodové hľadisko vo svojej 

každodennej práci. Sme presvedčení, je potrebné investovať do posilnenia našich odborných kapacít 

prostredníctvom rodového vzdelávania a odbornej prípravy.

70 127 300,50 € 56 000,00 €

TransFúzia
TransFúzia – budovanie kapacít trans* 

organizácie

Projekt je potrebný pre posilnenie prvej a jedinej trans* organizácie, ktorá sa zasadzuje za dodržiavanie 

ľudských práv trans* ľudí. Stav dodržiavania ľudských práv trans* ľudí je v mnohých oblastiach kritický. 

Cieľom projektu je vytvorenie silnej trans* organizácie a posilnenie sebavedomia, kohézie a aktivizácia 

trans* komunity. Ciele dosiahneme rozšírením personálnych kapacít prostredníctvom vnútorného 

vzdelávania; zabezpečením vybavenia organizácie; vypracovaním riadiacich, fundraisingových, finančných a 

komunikačných stratégií; vytvorením info-komunikačného portálu (web, fórum, blog) a materiálov 

zameraných na propagáciu a posilnenie organizácie, témy a komunity; zapojením trans* ľudí (i z regiónov) 

do činností organizácie a participácii na komunitnom živote; vzdelávaním trans* ľudí a aktivistov/aktivistiek. 

Prospech z projektu budú mať trans* ľudia a v budúcnosti i široká verejnosť, cez nezaujaté informácie o 

alternatívnych modeloch k zjednodušujúcemu binárnemu rodovému poriadku.

64,5 133 052,00 € 50 000,00 €

596 009,00 €



Náhradníci

Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre

Spoločnosť pre 

plánované 

rodičovstvo

Prevencia sexuálneho násilia na 

školách

Najnovší prieskum sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi na Slovensku ukázal, že niektorú z foriem 

takéhoto násilia zažilo 69,4% mladých ľudí (Bianchi, nepublikované). Tento stav je odrazom spoločenského 

zakrývania problému, nedostatočného povedomia o prijatých ľudsko – právnych dokumentoch pôsobiacich 

proti sexuálnemu a sexualizovanému násiliu, ako aj nedostatočnej prevencie medzi mladými ľuďmi. Cieľom 

projektu je, na základe najnovších domácich a zahraničných skúsenosti, vytvoriť, akreditovať a realizovať 

program prevencie rodovo podmieneného násilia na ZŠ a SŠ. Na to, aby mohol byť program úspešný, je 

potrebné súčasne s ním tiež realizovať kampaň scitlivujúcu prostredie na rodovo podmienené násilie. V 

rámci projektu vyškolíme v spolupráci so zahraničnými expertmi/kami tím lektorov/iek, študentov/iek, ktorí 

ho budú realizovať vo viacerých lokalitách na Slovensku. V projekte využijeme mnohoročné skúsenosti 

našich lektorov/iek v oblasti sexuálnej výchovy a ľudsko – právnych aktivít.

60

Divadlo na 

opätkoch

Divadelným zážitkom za rodovú 

rovnosť

Násilie páchané na ženách má svoje zárodky vo vžitej rodovej nerovnosti v slovenskej spoločnosti. Na to, 

aby sa nám podarilo „vykoreniť“ tradičné rodové stereotypy, podporujúce nerovnosť žien a mužov, 

potrebujeme začať už v útlom veku. Cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom interaktívneho 

divadelného umenia, deťom primeraným spôsobom, spochybňovať „typicky dievčenské“ a „typicky 

chlapčenské“ farby, hračky, oblečenie, hry, správanie sa, úlohy v domácnosti či povolania a zvyšovať 

povedomie o rodovej rovnosti. Zameriame sa na to, aby sa dievčatá a chlapci správali voči sebe navzájom 

tolerantnejšie. Hlavným nástrojom na dosiahnutie cieľa bude nová divadelná inscenácia predkladateľa, s 

ktorou budeme v rámci dvoch rokov účinkovať priamo na základných školách. V nadväznosti na divadelnú 

inscenáciu pripravíme obsahovo súvisiaci materiál pre pedagógov a pedagogičky s námetmi na ďalšie 

zapracovanie zážitkového učenia o rodovej rovnosti do vyučovacieho procesu.

59



Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu a  xenofóbii
Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre Žiadaná suma Schválený grant 

Poradňa pre 

občianske a 

ľudské práva

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti 

v prípadoch diskriminácie na 

Slovensku 

Domáci antidiskriminačný zákon nie je účinným nástrojom ochrany pred diskrimináciou a jeho uplatňovanie 

na súdoch trpí vážnymi nedostatkami. Projektom chceme zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy 

na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb. 

Okrem zlepšovania prístupu k spravodlivosti v individuálnych prípadoch chceme špecificky rozvinúť aj 

uplatňovanie tzv. inštitútu verejnej žaloby, ktorý má veľký potenciál smerom k potieraniu diskriminácie 

väčších skupín obyvateľstva v spoločnosti a v súdnej praxi sa takmer vôbec nevyužíva. V rámci projektu 

identifikujeme vhodné strategické prípady diskriminácie, ktoré prinesieme na súdy a budeme litigovať 

formou individuálnych a verejných žalôb. Zameriame sa na prejavy rasovej/etnickej diskriminácie. Budeme 

tiež poskytovať právne poradenstvo v prípadoch diskriminácie a vydáme publikáciu o uplatňovaní verejných 

žalôb v oblasti ochrany pred diskrimináciou, ktorá u nás chýba.

90 110 500,00 € 93 884,00 €

Nomantinels Dúhový rok 

V súčasnosti na Slovensku pretrváva vysoká miera homofóbie ako preukazujú aj posledné prieskumy. 

Hlavným cieľom projektu je zmiernenie homofóbie a scitlivenie verejnosti na problémy LGBTI ľudí 

prostredníctvom výskumných, kultúrnych a informačných aktivít, ktoré ich zviditeľnia. Cieľovou skupinou 

sú najmä široká verejnosť, študentky a študenti, mládež, LGBTI komunita. Inovatívnou zložkou je realizácia 

historického výskumu v oblasti LGBTI aktivizmu a informačné aktivity s tým spojené. Ďalej plánujeme 

realizovať divadelné inscenácie, ktoré zobrazia príbehy LGBTI ľudí spojené s diskusiami, ako aj literárnu 

súťaž Kvírenie, literárne večery a workshopy pre mládež o vnímaní dôsledkov homofóbie na LGBTI ľudí. 

Podporí sa Queer Drama festival, Filmový festival inakosti a Medzinárodná volejbalová súťaž Lotos Cup. 

Vyústením všetkých týchto aktivít budebude informačná kampaň Mesiac LGBTI histórie, ktorý bude 

venovaný prezentácii aktivít, výstupov, príbehov, kultúry LGBTI komunity.

84 149 863,50 € 74 931,75 €

Centrum pre 

výskum etnicity 

a kultúry

Rasové predsudky a diskriminácia 

v detských domovoch – čas na zmenu

Rómske deti sú nadmerne často umiestňované v zariadeniach ústavnej starostlivosti (detských domovoch). 

Vzhľadom na diskrimináciu voči Rómom v slovenskej spoločnosti je možné predpokladať, že rasizmus a 

predsudky ovplyvňujú aj postavenie detí v týchto zariadeniach. Doposiaľ však nebola tejto téme venovaná 

adekvátna pozornosť a neexistujú ani dostatočné výskumy, ktoré by sa komplexne zaoberali situáciou 

rómskych detí v detských domovoch. Cieľom projektu bude zmapovať procesy umiestňovania rómskych detí 

do detských domovov, postoje zamestnancov týchto zariadení a ďalších aktérov a rozdielne zaobchádzanie s 

nimi oproti ostatným deťom. Výsledky výskumu budú slúžiť ako podklad pre odporúčania a advokačné 

aktivity, ktoré budeme realizovať v rámci projektu s cieľom dosiahnuť želateľnú zmenu jednak na poli 

verejných politík, ale aj v praxi.

83 62 721,00 € 44 235,00 €

Inštitút pre 

medzikultúrny 

dialóg

Šport spája (rôzne farby, jedna hra)

Šport je sociálny fenomén, ktorý zasahuje do mnohých sfér spoločnosti a neraz odráža dianie v nej. Často 

však v ňom vystupujú do popredia rasizmus, homofóbia a iné formy intolerancie. Zároveň majú niektoré 

skupiny obyvateľstva problém aktívnejšie sa zapojiť do profesionálneho či amatérskeho športového diania, 

kvôli existujúcim predsudkom. Projekt má za cieľ využiť kladné stránky športu za účelom integrácie slabších 

skupín obyvateľstva a zároveň bojovať proti diskriminácii a nenávistným pejavomv športe. IPMD navrhuje 

niekoľko aktivít a podujatí, ktoré by vytvorili pevný základ pre pokračovanie projektu aj po vyčerpaní 

dotácie. Prioritou je pre nás mládež a s ohľadom na budúci vývoj je teda extrémne dôležitá osveta a 

vzdelávanie. Projekt však zahŕňa nielen edukačné aktivity (workshopy, besedy, publikácia), ale aj monitoring 

(web, výročné správy), športové podujatia (turnaje, organizácia FARE Action Weeks, multi-kulti tím), ale aj 

iné, napr. výstavu, divadelné predstavenia, a pod.

78,5 103 361,09 € 72 352,76 €



EDAH Sereďské svedectvá

Projekt Seredské svedectvá sa snaží mapovať nedostatky vo výučbe a zaplňovať diery, s ktorými sa 

stretávame v práci so žiakmi, študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl. Hlavným prínosom je 

rozšírenie a dostupnosť ponuky vzdelávania v oblasti minoritných kultúr a ich histórie na Slovensku pre 

mladú generáciu. Aktivity: Príprava a výroba vzdelávacieho materiálu o holokauste pre stredné školy + 

vzdelávacia publikácia o nacistickom vyhladzovacom tábore v Sobibore. Stretnutie preživších holokaust so 

študentmi a pedagógmi v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore Sereď.Vzdelávací seminár pre 20 

pedagógov v Dolnej Krupej v spolupráci s SNM – Múzeom židovskej kultúry. 

77,5 93 456,72 € 75 786,00 €

361 189,51 €

Náhradníci

Názov 

organizácie
Názov projektu Popis projektu Skóre

Nadácia Milana 

Šimečku

Pamäť osád - dynamika interetnických 

vzťahov na lokálnej úrovni

Cieľom projektu je prostredníctvom mapovania histórie a lokálnej pamäte porozumieť procesom segregácie 

ako jednému z aspektov interetnických vzťahov na lokálnej úrovni. Domnievame sa, že kolektívna pamäť 

môže odkryť meniacu sa dynamiku rómsko-nerómskeho spolužitia a reflektovať verejno-politické 

rozhodnutia z minulosti, ktoré segregáciu ovplyvnili. Základnými zložkami projektu sú výskum, aktivity v 

piatich vytypovaných lokalitách a pôsobenie na celospoločenskej úrovni. Výskum sa zrealizuje 

prostredníctvom štúdia historických prameňov a oral history rozhovorov v snahe priblížiť interetnické vzťahy 

cez rôzne optiky (susedská, medzigeneračná, spolužiacka). Aktivity na lokálnej úrovni budú proinkluzívne 

orientované (tréning pre učiteľov, komunitných pracovníkov, dobrovoľníkov s cieľom pracovať s lokálnou 

pamäťou, vernisáže výstavy ako komunitné stretnutia). Na celospoločenskej úrovni využijú ľudsko-právny 

potenciál projektu (vysvetľovanie javov segregácie, odkrývanie mýtov.
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Midl Jazykuchyňa

Projekt Jazykuchyňa vytvára priestor pre výučbu piatich kultúr minoritných národností a ich jazyk, ktoré sa 

historicky v Bratislave nachádzali alebo nachádzajú – hebrejčina, maďarčina, nemčina, slovenčina (pre 

cudzincov) a rómčina. Počas lekcií (vedených lektormi a odborníkmi z daného jazyko-kultúrneho prostredia) 

majú ľudia možnosť naučiť sa základy jazyka, spoznať ich kultúru, zvyky, gastronómiu, umenie, miesta 

spojené s danou kultúrou a interaktívne sa zapájať do procesu výučby. Základnými cieľmi projektu je 

eliminácia stereotypov a predsudkov, zvyšovanie sociálnej inklúzie prostredníctvom poznávania odlišných 

kultúr, a v neposlednom rade multiplikácia názorov, vedomostí a aktivít spojených s informovaním o 

minoritách žijúcich na Slovensku. Projekt je určený pre všetky vekové a sociálne kategórie, pre ľudí, ktorí 

majú „chuť“ spoznať nové kultúry.
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