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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie financovania projektových zámerov vo 
vzdelávacom a grantovom programe „Mladí Nitrianski filantropi 21“  
 
s ch v a ľ u j e 
 
financovanie projektových zámerov vo vzdelávacom a grantovom 
programe „Mladí Nitrianski filantropi 21“  

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 



 
Dôvodová správa 

 
Program „Mladí nitrianski filantropi 21“ (MNF-21) je zameraný na zvyšovanie občianskej participácie 
mladých ľudí v meste Nitra, ako aj na rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít. Nemenej 
dôležitým  cieľom programu je identifikácia  a podpora rozvoja neformálnych spolupracujúcich sietí 
mladých aktivistov v našom meste.  
 
Program bude realizovaný mestom Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. 
 
Je  zameraný na cieľovú skupinu aktívnych študentov a žiakov pracujúcich v žiackych školských radách 
(ŽŠR) a študentských parlamentoch (ŠP) na základných a stredných školách v meste Nitra vo veku 13-19 
rokov.  
 
Do programu sa zapájajú žiaci škôl na základe priameho oslovenia ŽŠR/ŠP. 
Predpokladáme vytvorenie cieľovej skupiny 30 mladých ľudí (ideálne z 10 škôl), ktorí sa do programu 
zapoja. Samotný program sa bude realizovať od mája do októbra 2021. 
  
Program bude pozostávať z dvoch hlavných častí:  
 

1. Akreditovaný vzdelávací cyklus realizovaný organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

s názvom „Projekt je zmena – vzdelávanie k aktívnemu občianstvu a projektovému manažmentu“ 

a vzdelávací cyklus „ Zmeňme, čo nás trápi.“ 

2. Realizácia vlastných malých projektových zámerov zadefinovaných počas akreditovaného 

vzdelávania.  

 
Za týmto účelom navrhujeme schváliť 6000 EUR z rozpočtovej položky “Dotácie na formálne a 
neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže” na grantový program „Nitrianski mladí filantropi 21, 
formou transferu Nitrianskej komunitnej nadácie.  
 
Jednotlivé projektové zámery budú kreované mladými ľuďmi priamo na školení, ktoré bude 
prebiehať v termíne od 13.5.2021-16.5.2021, následne budú priložené k materiálu. Všetky prostriedky 
budú použité na dané projekty.  
 
Iuventa zabezpečí  vzdelávanie bezplatne.  
 
 
Informácie k programu: 
 
Cieľ programu 
Cieľom je podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné 
pre svoje okolie, motivovať ich k väčšiemu záujmu o svoje okolie, dobrovoľníctvo, zlepšenie kvality života 
a dobročinnosť. Zároveň sa mladí ľudia naučia, ako vytvárať a realizovať malý projekt. 
 
Kto môže žiadať o grant 
Žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl vo veku od 13 rokov. Primárne budú vybraní 
členovia, resp. zástupcovia žiackych školských rád a študentských parlamentov, a to maximálne traja z 
jednej školy. Neplnoletých účastníkov musí sprevádzať a v projekte zastupovať dospelá osoba (koordinátor, 
učiteľ). 
 
Oblasti podpory 

 podpora kvality vzdelávania na základných a stredných školách (napr. inovatívne formy vzdelávania, 
zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vydanie informačných materiálov 
so vzdelávacím charakterom, vzdelávacie workshopy) 



 ochrana a tvorba životného prostredia (napr. vytvorenie oddychových zón, revitalizácia 
priestranstiev, školské ihriská) 

 podpora a rozvoj telesnej kultúry (napr. vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné 
športové aktivity, realizácia športových podujatí) 

 podpora kultúrnych aktivít/podujatí (napr. podujatia na školách, ale aj mimo nich) 
 podpora voľnočasových aktivít mladých ľudí (vytváranie voľnočasových programov a podujatí 

realizovaných na školách, ale aj mimo nich) 
 podpora sociálnych programov (dobrovoľná práca a zapojenie študentov do pomoci seniorom, 

zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám občanov) 
 čokoľvek iné s odôvodneným prínosom pre tvoju komunitu 

 
Geografický záber 
Mesto Nitra 
 
 
Max. Výška podpory na 1 projekt 
200€ v prípade jednotlivcov (neformálna skupina 3 mladých ľudí max. 600 €) 
 
Základné podmienky získania grantu v programe 
1. Projekt musí byť realizovaný mladými ľuďmi 
2. Žiadatelia o grant musia absolvovať dvojfázový vzdelávací program – „Projekt je zmena“ a „Zmeňme, čo 
nás trápi“ (Zabezpečovaný Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA)  
3. Projekt má slúžiť širšej komunite ľudí (škole, okoliu, mestu...) 
4. Predkladaný projekt musí byť realizovaný v meste Nitra 
5. Projekty propagujúce náboženské, politické, akékoľvek diskriminačné a protizákonné myšlienky budú 
vyradené 
6. Projekt musí byť predložený v portáli Nitrianskej komunitnej nadácie egrant.sk formou „Žiadosti o 
poskytnutie grantu“ v rámci programu Mladí nitrianski filantropi a doručený elektronicky do termínu 
uzávierky 31.5.2021 
 
Kritériá hodnotenia 
1. Zapojenie mladých ľudí do tvorby a realizácie nápadu 
2. Užitočnosť pre okolie a komunitu 
3. Zostavenie rozpočtu a jeho reálnosť 
4. Inovatívnosť, nápad, originalita 
5. Trvalá udržateľnosť projektu v dlhšom časovom horizonte - čo bude po ukončení podpory z programu 
Mladí nitrianski filantropi 


