Zamestnanecký grantový program 2017: Skills To Succeed
Výzva na predkladanie projektov
Nadácia Pontis vyhlasuje v rámci Accenture nadačného fondu
12. ročník
Zamestnaneckého grantového programu. Grantový program je súčasťou globálnej
stratégie Accenture, ktorej cieľom je do roku 2020 pomôcť zamestnať sa 3 miliónom ľudí.
Accenture podporí zo svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis neziskové projekty až do
výšky 2000 €. Výsledkom by mali byť získané zručnosti, ktoré môžu byť uplatnené pri
získaní zamestnania alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Tematické zameranie programu
Pod zručnosťami myslíme širokú paletu vedomostí a znalostí (teoretických aj
praktických), ktoré ľudia používajú v každodennom živote a ktoré im pomôžu nájsť si
prácu. Zručnosti musia byť rozvíjané priamo v konkrétnej komunite, alebo musia byť
zamerané na podporu neziskovej organizácie, ktorá zužitkuje získané zručnosti na rozvoj
komunity, v ktorej pôsobí.
Aktivity:
Stratégiou Skills to Succeed chce Accenture prispieť k reálnej zmene v spoločnosti.
Zamerajte sa prosím vo formulári na špecifikovanie aktivít (vo formulári časť „4
Podrobné info o aktivitách projektu“). Navrhnúť môžete nasledovné aktivity:
1. realizovanie pracovných zručností – príprava/zabezpečenie rekvalifikačných
kurzov, tréningy pre znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky,
programy realizované ako pracovná terapia,
2. realizovanie všeobecných zručností pre nájdenie si zamestnania – písanie
životopisu, tréningy komunikačných zručností, absolvovanie stáže,
3. príprava aktivít, smerujúcich k zvýšeniu sociálnych zručností – tréningy na
finančnú gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy
lídrovských zručností, tréningy tzv. životných zručností (soft skills),
4. vytvorenie vlastnej živnosti – príprava a realizácia vzdelávania, zamerané na
rozvoj biznis zručností, príprava tréningov o základoch podnikania,
5. realizácia aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne
znevýhodnených skupín – rozvoj chránených dielní,
6. vzdelávacie aktivity alebo súťaže pre začínajúcich podnikateľov.

Kto môže žiadať o grant?
O podporu sa môže uchádzať iba projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture. O grant
sa môžu uchádzať:





Mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové
zariadenia cirkví)
Školy
Samosprávy (vyššie územné spolky, mestá, obce)



Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Odporúčanie zamestnanca
Zamestnanec Accenture k žiadosti musí napísať spolu so svojím menom krátke
odporúčanie. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť ešte pred podaním, projektu
meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča a prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do
projektu a prečo projekt odporúča. Bez odporúčania zamestnanca Accenture nebude
možné zaradiť projekt do hodnotenia. Odporúčanie zamestnanca uvádzajte v časti „2
Súhrnné informácie“ – v časti „V prípade zamestnaneckých programov“.
Žiadosť o grant vypracuje a podáva mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola
a svoje odporúčanie a zapojenie sa do projektu vpisuje zamestnanec do elektronického
formulára. Organizácia môže podať iba jeden projekt, ktorý môže odporučiť iba jeden
zamestnanec.
Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si
žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke
www.darca.sk do Accenture nadačného fondu. Na overenie funkčnosti pri registrovaní
uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na
stránku www.darca.sk treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje.

Výška grantu
Celkovo je na projekty vyčlenená čiastka 30.000 €, pričom maximálna výška grantu je
2000 €.

Časový harmonogram
3.11.2016

Vyhlásenie grantového programu

16.1.2017

Uzávierka zberu žiadostí

17.1-20.1.2017

Triedenie a kontrola žiadostí, príprava podkladov pre hodnotiteľov

21.1.- 7.2.2017

Hodnotenie projektov

7.2.-21.2.2017

Vyhlásenie výsledkov, zazmluvnenie úspešných uchádzačov

7.2. – 31.7.2017

Realizácia projektov a priebežný monitoring

15.8.2017

Uzávierka pre záverečné správy

Hodnotenie projektov
Projekty bude hodnotiť Správna rada Accenture Nadačného Fondu. Hodnotitelia budú
projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:






Zamestnanci Accenture, resp. ich rodinní príslušníci sa do realizácie projektu sami
aktívne dobrovoľnícky zapájajú
Projekt pomáha ľuďom zamestnať sa
Kvantitatívne výsledky sú jasne definované
Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených
cieľov
Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám
a výsledkom

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom,
nedodržia uzávierku, alebo nebudú spĺňať formálne a obsahové kritéria. V každom
projekte budú výdavky posudzované individuálne hodnotiacou komisiou.

Kvantitatívne výsledky projektu:
Pri posudzovaní projektu budú sledované najmä kvantitatívne výsledky projektu, najmä
otázka o počte ľudí, ktorým projekt pomôže priamo, aj s charakteristikou o akú pomoc
pôjde. Vo formulári časť „3 Ciele a očakávané výsledky“, časť „Očakávané kvantitatívne
výsledky projektu“ doplňte počet ľudí, ktorým projekt pomôže priamo. Počty uvádzajte
spolu s charakteristikou cieľovej skupiny aj s charakteristikou výsledku:
-

počet
počet
počet
počet

ľudí,
ľudí,
ľudí,
ľudí,

ktorí sa zamestnajú
ktorí absolvujú tréning
ktorí zlepšili svoje postavenie na trhu práce,
deklarujúcich pozitívnu zmenu v postojoch, ambíciách

Potrebujete pomoc?
Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte
prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete
posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním
notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie
kontaktujte Nadáciu Pontis:
Veronika Gilanová, e-mail: veronika.gilanova@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 885 001
Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780

