Podaj ruku

Program Podaj ruku prebiehal v rokoch 2004 až 2008. Cieľom programu bola podpora rozvoja
dobrovoľníctva mladých ľudí na Slovensku. V rámci programu boli vyhlásené štyri grantové kolá,
v ktorých bolo podporených 44 projektov zameraných na priamu prácu s dobrovoľníkmi
v organizáciách a vytváranie dobrovoľníckych príležitostí pre mladých ľudí sumou 1 890 000 Sk
a jeden projekt zameraný na výskum a zmapovanie situácie v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
sumou 250 000 Sk. Nadácia podporila sumou 300 000 Sk aj dva projekty zamerané na vytvorenie
regionálneho dobrovoľníckeho centra. Celková podpora 47 dobrovoľníckych projektov v rámci
programu Podaj ruku predstavuje 2 440 000 Sk.

Program Podaj ruku je špecifický tým, že poskytnuté granty sú použité priamo na podporu
dobrovoľníkov v organizácii a nie na aktivity, na ktorých sa dobrovoľníci podieľajú. Je to jediný
program na Slovensku, z ktorého môžu organizácie pokryť svoje náklady na dobrovoľníkov (napr.
mzda koordinátora dobrovoľníkov, vzdelávacie a motivačné programy pre dobrovoľníkov alebo
získavanie nových dobrovoľníkov) a zároveň samotní dobrovoľníci môžu získať prostriedky na svoje
náklady spojené s dobrovoľníckou činnosťou (napr. ubytovanie a strava v táboroch).

Pri príprave a definovaní tohto programu Nadácia ešte nemala pomenovaný a schválený presný
proces tvorby programov nadácie (schválený až v roku 2007). Pri zadefinovaní boli pomenované
ciele, chýbalo pomenovanie ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté na to, aby mohol byť
program exaktne vyhodnotený. Z tohto dôvodu je vyhodnotenie najmä sumárom uskutočnených
aktivít a zároveň obsahuje odporúčanie, ktoré by mali byť zohľadnené pri tvorbe nových
programov.

V grantovom programe bolo v štyroch grantových kolách podporených 47 projektov
zameraných na priamu prácu s dobrovoľníkmi v organizáciách a vytváranie dobrovoľníckych
príležitostí pre mladých ľudí (zo znevýhodneného prostredia) sumou 1 890 000 Sk a jeden
projekt zameraný na výskum a zmapovanie situácie v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
sumou 250 000 Sk. Nadácia podporila sumou 300 000 Sk aj dva projekty zamerané na
vytvorenie regionálneho dobrovoľníckeho centra. Celková podpora dobrovoľníckych projektov
v rámci programu Podaj ruku predstavuje 2 440 000 Sk.

Grantové
kolo

Počet
žiadostí

Žiadaná suma

Počet
podporených

Priama podpora
dobrovoľníkov

47

2 000 835 Sk

9

350 000 Sk

Výskum
v oblasti dobr.

10

2 067 404 Sk

1

250 000 Sk
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Priama podpora
dobrovoľníkov

46

2 115 144 Sk

11

500 000 Sk
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Priama podpora
dobrovoľníkov

48

2 213 510 Sk

12

500 000 Sk

Dobrovoľnícke
centrá

11

2 027 116 Sk

2

300 000 Sk

Priama podpora
dobrovoľníkov

60

2 860 314 Sk

12

540 000 Sk

222

11 283 488 Sk

47

2 440 000 Sk
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Podaj ruku 07

Zameranie

SPOLU

Schválená
suma

Pre informáciu uvádzam aj prehľad podporených projektov podľa krajov.

Podporené projekty program Podaj ruku 2004 - 2008

BB; 3
ZA; 6

Banskobystrický
TT; 1

Bratislavský

TN; 2

Košický
Nitriansky
BA; 18

PO; 7

Prešovský
Trenčiansky
Trnavský

NT; 2

Žilinský
KE; 8

