
Názov žiadateľa Názov projektu Výška dotácie v €

SVETIELKO POMOCI n.o. Individuálna preprava detí v onkologickej liečbe a terminálnom štádiu života 19 369,62 €

Domka-združenie Salenzianskej mládeže, o.z. Oratko-online 11 020,00 €

Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. skrátený 

názov: Rómsky inštitút, n.o. angl. názov: Roma 

Institute, n.o.
Solidarita a zodpovednosť

21 485,00 €

Komunitné Centrum Menšín, občianske združenie Zmiernenie dopadov sociálneho vylúčenia MRK vo Veľkom Krtíši 12 279,60 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar, o.z. Prevencia bezdomovectva rodín s deťmi 25 570,14 €

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec, záujmové 

združenie právnických osôb

Zvyšovanie kvality života na vidieku a podpra budovania krátky spotrebiteľských reťazcov 

regionálnych produktov v okrese Lučenec 28 041,50 €

TOLERANCIA nezisková organizácia Pokojný a bezpečný život našich seniorov počas koronakrízy 16 423,33 €

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, o.z.
Informujúce ,,Rúško´´ - dôležité informácie o ochrane zdravia a opatreniach pri pandémii 

pre osoby so sluchovým postihnutím 12 311,10 €

Centrum sociálnych služieb ,,Johanka´´ n.o.
Podpora zmeny životných podmienok prijímateľov v pobytovom zariadení sociálnych 

služieb 12 020,40 €

Občianske združenie PRIMA, o.z. Prima v teréne 10 000,80 €

Relevant n.o.

Rozvoj sociálnej práce a zlepšovanie sociálneho a pracovného začleňovania mladých žien po 

skončení ústavnej starostlivosti do komunity a spoločnosti 25 650,00 €

Humanitarian n.o. (nezisková organizácia)
Zabezpečenie bezpečnosti klientov v centre sociálnych služieb Senior Residence Vyšné 

Ružbachy 28 800,00 €

Liga proti rakovine SR - o. z. 

Bezplatné odborné poradenské služby a psychologická podpora onkologických pacientov a 

ich blízkych v súvislosti s dopadom ochorenia COVID-19 49 063,00 €

Ipčko, občianske združenie Prvá psychologická pomoc počas pandémie COVID-19 32 573,70 €

eduRoma- roma education project - občianske 

združenie O krok pokrok - malé kroky k veľkej zmene 28 533,60 €

eRko - Hnutie krestanských  spoločenstiev detí, o. z. Aj ty hrdinom v boji s COVIDOM 13 523,17 €

Vaša charita, n.o. Rozvoj sociálnych služieb v Lučenci pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením 24 808,50 €

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná 

organizácia SZZP Sliač Zlepšujme kvalitu sociálneho života a pedchádzajme pandemickým ochoreniam 11 309,40 €

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho 

kraja, n.o. Rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji 17 044,12 €

(f)Itcubator, n.o. smARt MÚZEUM (využitie rozšírenej reality (AR) pri zdieľaní zbierkových predmetov 37 974,50 €

Miestne združenie YMCA Revúca Nízkoprahové centrum Jordán 11 437,80 €

Superar Slovakia OZ
Hudobné vzdelávanie podporujúce mentálne zdravie detí - tvorba a šírenie metodických 

materiálov 22 320,00 €

Združenie na záchranu Jasenovského hradu, o.z. Chodník zdravia na hrad Jasenov 10 017,85 €

Slovenský dom Centrope, záujmové združenie 

právnických osôb

Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom tematických kultúrnych 

ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenie reality 

(VR/AR) 49 500,00 €

Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie 

centrum pre ďalšie vzdelávanie
Komunita Horehronie: k práci a zdraviu spoločne

15 000,00 €

Hospic Milosrdných sestier Dobrá bodka za životom 33 064,50 €

Fórum pre pomoc starším -národná sieť, o.z.

Zmierňovanie vylúčenia a posilnenie sociálneho a psychologického zázemia najohrozenejšej 

skupiny - seniorov - poskytovaním pomoci a poradenstva 18 646,53 €

Svetieľko nádeje, o.z. Svetielko nádeje - detský mobilný hospic 49 995,54 €

LÁSKAVÉ RUKY Spolu chránme seniorov 15 750,00 €

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Zabezpečenie nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova počas pandémie COVID-19

49 999,37 €

Služby Božieho milosrdenstva, n.o.
Zlepšenie kvality života starších a chorých ľudí, rozvoj sociálnych služieb s cieľom 

zmiernenia dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 43 245,68 €

Elixír zdravia, n.o.

Rozvoj poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených a seniorov za 

účelom zníženia dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života ohrozených skupín
11 727,01 €

Občianske združenie Slovenská sieť proti chudobe
REŠTART SENIOROV PO PANDÉMII

14 295,50 €

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
Ako doma

11 304,00 €

Občianske združenie WellGiving Zapájanie obyvateľov do rozhodovacích procesov na lokálnej úrovni 24 524,98 €

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
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Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej obrany, o.z. Podpora dobrovoľníkov v prvej línii 28 070,00 €

Mimovládna organizácia PROXIMA* Keď cesta je cieľom 29 577,01 €

Senior dom Terézia n.o.
Zriadenie ošetrovateľskej činnosti v zariadení sociálnych služieb Senior dom Terézia, n.o. 

Holíč
10 170,90 €

Obnovme Gemer, n.o. Obnovme hygienu a chráňme sa proti COVID-u na Gemeri 18 101,43 €

LIPANA, n.o. Školstvo je spolupráca 14 639,11 €

TENENET o.z.
SOCIO - digitálny nástroj s komplexnými metodikami pre online prácu so sociálnymi 

klientami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19
24 951,00 €

Občianske združenie kvapka v mori Zber a distribúcia materiálnej pomoci nielen počas koronakrízy 26 415,00 €

 Asociácia Divadelná Nitra Divadelná Nitra pre región - Region pre divadelnú Nitru v krízovom roku 2020 15 000,00 €

"Vydra - Vidiecka rozvojová aktivita" Občianske 

združenie
Príprava turistickej sezóny 2021 - Čierny Hron - Vydrovská dolina - Vulkán Poľana 40 374,00 €

Marína a Sládkovič, n.o.
Profesiálne sprievodcovské audio zariadenie na 32 cudzích jazykov pre kandidáta na 

,,Innovative European Museum of the Year Award 2021
43 308,00 €

AMOS n.o. Modernizácia izieb priíjmateľov sociálnych služieb 13 180,00 €

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku so sídlom vo Zvolene
Aktívny senior- spokojný senior 17 821,44 €


