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Projekt e-Roma Resource –
vyhľadávanie, používanie, zdieľanie
a rozširovanie obzorov
Medzinárodný projekt e-Roma Resource realizuje na Slovensku
Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Jeho hlavným cieľom je
podporovať, vymieňať a šíriť realizované činnosti z rôznych
zdrojov v oblasti začleňovania Rómov. Partner konzorcia stavia
na skúsenostiach a už existujúcich osvedčených postupoch,
ktoré realizovali viaceré organizácie, inštitúcie, orgány a ďalšie
zainteresované strany.
Aktivity projektu sú orientované na podporu celoživotného
vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách za účelom
vytvorenia informačnej a vzdelávacej online platformy.
Celý projekt je realizovaný s jasným zameraním na potreby
užívateľov e-RR online platformy, ktorá bola vyvinutá
na základe zistených potrieb cieľových skupín. Až do konca
projektu (koniec roka 2015) bude platforma stále vo výstavbe
a bude vyvinutá a zlepšovaná i na základe hodnotenia rôznych
príjemcov.
Katedra verejného zdravotníctva usporiada aj v októbri
(7. a 15. 10. 2015) workshopy v štýle World Café, ktorých
témou je predstavenie, obsah, štruktúra a návrhy na zlepšenie
vytvorenej online platformy určenej všetkým profesionálom učiteľom, vychovávateľom, rómskym terénnym pracovníkom,
zdravotným asistentom, poskytovateľom zamestnania, ako aj
ďalším profesionálom v oblasti práce s rómskou komunitou.
Workshopy sa budú niesť v príjemnej kaviarenskej atmosfére
v priestoroch fakulty vždy v čase od 8:30 do 12:00 h. Spektrum
účastníkov (maximálne 15) bude zámerne rôznorodé,
za účelom dosiahnuť hlbšiu diskusiu v danej problematike.
Z projektu bude možné poskytnúť finančnú náhradu
na cestovné náklady spojené s účasťou na workshope. Účasť
na workshope je bezplatná, po jeho absolvovaní dostane
každý účastník certifikát o účasti.
Bližšie informácie o projekte môžete získať na webovej stránke
projektu, na Facebook konte alebo na e-mailovej adrese
michaela.machajova@truni.sk.

Vyšehradský fond – Malé granty
Malé granty:
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie),
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie),
3. vzdelávania (semináre, letné školy),
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne
aktivity pre deti a mládež),
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 –
do 50 km od hraníc),
6. podpory turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).
Plánovaná výška prostriedkov na rok: 640 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 eur
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2015
Viac informácií nájdete na stránke:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Kreatívna Európa - Kultúra
Projekty európskej spolupráce. Priority programu:
− podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú
napríklad výstavy, výmeny a festivaly,
− podporovať pohyb európskej literatúry s cieľom zabezpečiť
jej čo najväčšiu dostupnosť,
− podporovať prácu s publikom ako prostriedok
na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela a hmotné
a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšovanie prístupu
k nim.
Kategória 1 – Projekty spolupráce menšieho rozsahu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 eur.
Kategória 2 – Projekty spolupráce väčšieho rozsahu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 000 eur.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu nie je
zverejnená.
Uzávierka prijímania žiadostí: 7. október 2015, 5. október 2016,
4. október 2017...
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskejspoluprace

Nadácia Tatra banky - Viac pre regióny
Zamestnanecký program je určený na podporu významných
mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej
z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nejde
iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu
spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá
prispeje k rozvoju regiónu web: www.rozvojvidieka.sk,
e-mail: zprvbb@gmail.com
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:
40 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Termín otvorenia programu: 30. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantoveprogramy/zamestnanecke-programy/

Nadácia Poštovej banky
Od svojho vzniku pravidelne podporuje žiadosti o finančnú
pomoc od individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii. Cieľom nadácie je smerovať pomoc práve
tam, kde je potrebná a zmysluplná.
Grantový program pre jednotlivcov je určený pre
individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc, predovšetkým
v oblastiach vzdelávanie, šport, zdravotníctvo
a sociálna pomoc. Keďže v súčasnosti akceptujeme
a do schvaľovacieho procesu zaraďujeme iba elektronické
žiadosti o podporu, prosíme o dôsledné vyplnenie
elektronického formulára. Čím viac relevantných informácií
nám poskytnete, tým lepšie sa nám bude vyhodnocovať
Vaša žiadosť.
Pre vyplnenie online žiadosti sa treba zaregistrovať
v systéme egrant. Pri registrácii je potrebné vybrať si
správny grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť.
Informácie nájdete na http://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/.
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