
 
 

 

Zoznam žiadostí postupujúcich na obsahové hodnotenie (po doplnení 

chýbajúcich príloh žiadosti o grant) v Programe podpory mimovládnych 

organizácií – Demokracia a ľudské práva, III. Výzva  

 
Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných 

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu Poznámka 

64 Dlhý, široký a bystrozraký Transparentná stratégia kultúry v meste Zvolen   

84 Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj Moje slovo, môj hlas   

94 
Občianske združenie Sudcovia "Za 
otvorenú justíciu" Spolu za otvorené súdnictvo   

103 
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar  

Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím 
konferenčného modelu práce s ohrozenou 
rodinou Family Group Conference (FGC) 

Postupuje na 
hodnotenie bez 
projektu 
bilaterálneho 
partnerstva. 

113 Únia materských centier 
Budovanie kapacít v materských centrách k 
zlepšeniu miestneho aktivizmu   

114 Koalícia pre deti Slovensko Počúvajme deti 

Postupuje na 
hodnotenie bez 
projektu 
bilaterálneho 
partnerstva. 

123 Centrum pre európske záležitosti Národný konvent o Európskej únii   

138 
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a 
komunikáciu (ACEC) 

Zvyšovanie občianskeho povedomia v 
marginalizovaných komunitách   

149 eduRoma – Roma education project 

Tvorba modelov, metodických postupov a 
usmernení pri odstraňovaní segregácie 
rómskych žiakov v školách pre potreby 
verejných politík   

158 Nadácia Milana Šimečku Študenti po stopách totality   

161 Cyklokoalícia 
Informovanosť a zapojenie verejnosti do 
rozhodovacích procesov   

175 
Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Spoločne proti bariéram   

194 EuroPolicy, o. z.  
Zapojenie mimovládneho sektora do tvorby 
európskych politík na Slovesku   

198 
Centrum komunitného 
organizovania Ja som Zvolen   

209 Platforma zien Slovenska 

Hodnotenie volebných programov politických 
strán 2016 - Rodová rovnosť a 
socioekonomické postavenie žien   



 

211 Naša Sobota, občianske združenie 
Demokratická a transparentná Rimavská 
Sobota   

216 Občianske združenie Fundament Transparentnosť.   

234 
Rómsky inštitút - Roma institute, 
n.o. 

Podpora občianskej participácie rómskej 
komunity v  lokalite Stará Tehelňa   

237 ŠKB CEDENT Vranov n.o. Deti pre Domašu - Domaša pre deti !   

 

Ľudské práva vrátane práv menšín 

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu 

39 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, 
n.o. 

Posilnenie vedomostí a  zručností n. o. so zameraním na 
deti a mládež v ohrození 

54 KASPIAN Silnejší KASPIAN 

75 Romodrom Slovensko (OZ) Romodrom Festival 2015/16 Pribylina 

93 
Asociacie rómskych mimovládnych 
neziskových organizácii na Slovensku  SURCULUS 

155 Občianske združenie Z dobrých rúk Vyrobené s láskou  

181 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond 
organizačná zložka zahraničnej nadácie 
Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap 

Mentor rómskej stredoškolskej mládeže - tréning 
učiteľov  

185 Záhrada Centrum nezávislej kultúry Kto klope, tomu otvoria 

210 Združenie STORM Právo pre všetkých 

 

Ľudské práva vrátane práv menšín - malé granty 

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu 

47 Bez bariér n.o. Vodičák na vozíček  

57 občianske združenie ROMANO KHAM Otvorený priestor pre rozvoj rómskych detí a mládeže  

76 HOME (OZ) Vzdelávacie a poznávacie  zájazdy pre rómske deti 

79 OZ KORÁLKY Cestou necestou ale s jasnými právami 

116 ADRA Integrácia Rómov (nielen) dobrovoľníkmi 

188 
Platforma na podporu zdravia 
znevýhodnených skupín (PPZZS) 

Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v 
marginalizovaných komunitách 

 

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu    

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu 

59 Fórum pre pomoc starším - národná sieť Férové odmeňovanie pre ženy i mužov 

67 OZ Pomoc ohrozeným deťom Život bez násilia 

96 Náruč - pomoc deťom v kríze Život bez násilia 

102 OZ Savore Dialógy o zdraví 

139 POPI Slovensko Posilnené mladé ženy 

143 Záujmové združenie žien MYMAMY Na ceste k rodovej rovnosti 

150 
CHARACTER - Film Development 
Association Vzdelávacia kampaň PRVÁ 

157 OZ Antigona Nás nerozoštvú!  

165 Aliancia žien - Cesta späť Sexismus nie je sexi 



 

170 AMARO NIPO - občianske združenie 
Zmena postojov k rodovo podmienenému násiliu s 
dôrazom na rómske komunity 

183 Asociácia pre inovatívne publikovanie Pôrod je krásna vec, tak prečo pri ňom Slovenky trpia? 

184 
Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový 
inštitút 

Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne 
Gemera a Malohontu 

 

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii 

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu 

46 Občianske združenie Barlička Raná starostlivosť Prešov 

58 Žabky Videom k prevencii 

65 Cudzinci v Bratislave Rozdielnosť nás spája 

83 Centrum Slniečko, n.o. Bližšie k sebe 

88 
Stredisko Evanjelickej Diakonie ,,útulok 
Dom na polceste" Dom na polceste - rovnosť  pre všetkých v ňom  

104 Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Roma ReštArt 

112 
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný 
rozvoj Krok za krokom budujeme nádej 

128 Občianske združenie JRD- DOGA Hrou proti rasizmu 

186 Animus Apertus Linka pamäti a porozumenia 

204 Gemerský mládežnícky spolok 
Naše  deti - naša budúcnosť, posilnenie občianskej 
participácie v útlom veku 

 

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty 

Číslo 
projektu 

Meno žiadateľa Názov projektu 

41 Občianske združenie Pedagóg 
Mulitkultúrne porozumenie ako jedna z možností boja 
proti Hate speech vo virtuálnom svete 

71 Mravec Mravec 

152 Ulita Vzdelanie otvára cestu 

 


