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Grantový program „Staň sa opatrovateľom/kou“ 

Nadačného fondu Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu 
(ďalej aj len „grantový program“ alebo len „program“) 

 
 
V centre pozornosti Nadačného fondu Hartmann sú opatrovateľky a opatrovatelia v 
zariadeniach sociálnych služieb, ktorí/é sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov, 
chorých a odkázaných na pomoc. 
Práve oni im často v neľahkých podmienkach poskytujú lásku, pohladenie, dobré slovo, ale 
je aj nekonečnú trpezlivosť a profesionálnu starostlivosť a opateru. Na Slovensku sú veľmi 
poddimenzované kapacity opatrovateľov, mnohí odchádzajú do zahraničia, a tí, ktorí 
vykonávajú túto profesiu na Slovensku sú finančne aj spoločensky nedocenení. 
 
Nadačný fond Hartmann chce pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Zameriava sa na 
oblasť vzdelávania opatrovateľov v rôznych oblastiach. Dôležitou súčasťou jeho 
pôsobenia je pomoc pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach 
sociálnych služieb, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.  
 
Prostredníctvom finančnej podpory v rámci grantového programu „Staň sa 
opatrovateľom/kou“ chceme podporovať tých, ktorí majú záujem o rekvalifikačný kurz 
opatrovania, chcú sa tejto profesii venovať profesionálne, finančné možnosti im však 
nedovoľujú kurz absolvovať. 

 
O podporu sa môžu žiadatelia uchádzať priebežne, počas celého roka. 
 
 
HLAVNÉ CIELE PROGRAMU 
 

• Podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu opatrovateľov 
• Pomáhať zariadeniam sociálnych služieb pri získavaní nového kvalifikovaného 

personálu 
• Pozdvihnúť status profesie opatrovateľa 
• Prispieť k celospoločenskej akceptácii tohto povolania 

 
Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy opatrovateľov môže 
mať veľký vplyv na zlepšovanie zdravia, posilnenie postavenia žien (väčšina 
opatrovateliek sú stále ženy) a posilnenie miestnych ekonomík. 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA PROGRAMU 
 
Cieľovou skupinou programu sú budúci opatrovatelia, ktorí sú rozhodnutí pre toto 
povolanie a pre jeho výkon potrebujú absolvovať akreditovaný kurz opatrovania. Chceme 
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pomôcť tým, ktorí majú záujem zmeniť povolanie, stať sa opatrovateľom v niektorom zo 
zariadení sociálnych služieb na Slovensku, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú 
absolvovať rekvalifikačný kurz.  
Sekundárne chceme pomáhať zariadeniam sociálnych služieb, aby získali vzdelaných 
opatrovateľov, ktorí budú túto profesiu vykonávať odborne, s plným nasadením a 
radosťou. 

 
AKÉ AKTIVITY BUDÚ PODPORENÉ 

 
V rámci grantového programu „Staň sa opatrovateľom/kou“ podporíme absolvovanie 
rekvalifikačných kurzov opatrovania pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a 
chcú sa stať opatrovateľmi/kami. Môže ísť aj o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, 
ktorí pracujú na iných pozíciách a chcú sa rekvalifikovať na prácu opatrovateľa. 

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ 
 

Program je určený pre:  
 

Ľudí, ktorí sa rozhodnú vykonávať povolanie opatrovateľa a potrebujú absolvovať 
akreditovaný kurz opatrovania. Chceme pomôcť tým, ktorí majú záujem stať sa 
opatrovateľmi v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, ale ich finančné 
možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. 
 
Podporíme žiadateľky a žiadateľov z celého Slovenska. 

Grantová výzva je určená aj pre občanov Ukrajiny, ktorí našli na Slovensku dočasné 
útočisko. 

 
Program nie je určený pre: 

 
Uchádzačov, ktorí získajú príspevok na rekvalifikačný kurz prostredníctvom Úradu práce. 
Program nie je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi v zahraničí. 

 
Jedna osoba môže v rámci grantového programu predložiť maximálne 1 žiadosť. 
 
Zariadenia si môžu podať žiadosť o príspevok pre max. 5 zamestnancov. 
 
 
KRITÉRIA HODNOTENIA 

 
• rozhodujúcim kritériom bude MOTIVÁCIA žiadateľa vykonávať prácu 

opatrovateľa/opatrovateľky, ktorú popíše v motivačnom liste 
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• prednostne podporíme žiadateľov, ktorí už pracujú, alebo majú dohodnuté pracovné 
miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku 

• kurz opatrovania je potrebné absolvovať v jednom z akreditovaných vzdelávacích 
centier podľa výberu uchádzača 

• žiadateľ bude vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky na Slovensku 
• podmienkou je vek nad 18 rokov 
• realizáciu kurzov uvedených v žiadosti je potrebné naplánovať najneskôr do 6 mesiacov 

od schválenia žiadosti 
• kurz musí byť ukončený do 9 mesiacov od schválenia žiadosti 
• finančné prostriedky budú úspešným žiadateľom poukázané na účet po predložení 

potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku 
 
 
ÚČEL VYUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
Maximálna suma na podporu jednej žiadosti je 300 €. 
 
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na: absolvovanie akreditovaného 
kurzu opatrovateľstva v rozsahu 220 hodín v niektorom z akreditovaných vzdelávacích 
centier na Slovensku. 

 
Nadačný fond Hartmann poskytne úspešným žiadateľom finančný príspevok 
nasledovne: 
 
100% schválenej sumy po podpise zmluvy - podmienkou je predloženie záväznej 
prihlášky na kurz opatrovateľstva v konkrétnom termíne, v konkrétnej 
agentúre/vzdelávacej inštitúcii, s predložením cenovej kalkulácie. 

 
Finančné prostriedky nemôžu byť použité na: iné vzdelávacie kurzy a iné výdavky spojené 
s prácou opatrovateľa/ky, ani na cestovné náklady. Financie nie sú určené na kurzy 
opatrovania detí. 

 
SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ 

 
Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na 
stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/. 
 
Žiadosti prijímame priebežne počas celého roka až do vyčerpania financií, vyčlenených 
na program. 
 
Schvaľovanie žiadostí prebehne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca (príklad: ak 
žiadosť podáte v máji, vyhodnotená bude do 15. júna 2023). 
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POSTUP: Na webovej stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/ vyplníte elektronický 
formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti: 

 
1. Informácie o predkladateľovi žiadosti: meno a priezvisko, adresa, telefón a email, 

dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu v tvare IBAN, SWIFT kód banky. 
2. Opis žiadosti: žiadateľ popíše situáciu, dôvod prečo žiada o príspevok, prečo sa 

rozhodol vykonávať prácu opatrovateľa, či má prax a skúsenosti v tejto oblasti, 
prípadne dohodnuté pracovné miestom v niektorom zo zariadení sociálnych 
služieb. Uvedie, v ktorej vzdelávacej inštitúcii plánuje absolvovať rekvalifikačný 
kurz opatrovateľstva a kde bude prácu opatrovateľa vykonávať. 

3. Časový harmonogram: uvedie plánovaný termín začiatku a ukončenia realizácie 
kurzu. 

4. Rozpočet: žiadateľ uvedie konkrétny kurz opatrovania, ktorý plánuje absolvovať, 
cenu za tento kurz a požadovanú sumu od Nadačného fondu Hartmann. 

5. Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že situácia je pravdivo popísaná a údaje 
v žiadosti sú pravdivé. 

6. Podpis: súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa. 
 

Povinné prílohy:  
• Motivačný list 
• Doklad o bankovom účte (fotokópia kartičky, alebo hlavička výpisu či zmluvy) 
 
Nepovinné prílohy: 
• Referencie, odporúčania od zamestnávateľa pre výkon práce opatrovateľa 
• Zmluva o budúcej pracovnej zmluve v niektorom zo zariadení sociálnych služieb 
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru do niektorého zo  Zariadení sociálnych 

služieb na Slovensku 
 

KONZULTÁCIE PRI SPRACOVANÍ ŽIADOSTI 
 
Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadostí Vám poskytne koordinátorka programu 
Mgr. Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: 
gregorova@cpf.sk. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU 
 
• Grantový program Staň sa opatrovateľom/kou 2023 je vyhlásený počas celého roka 

2023. 
• Žiadosti prijímame priebežne počas celého roka 2023, až do vyčerpania rozpočtu 

programu. 
• Schvaľovanie žiadostí prebehne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca (príklad: 

ak žiadosť podáte v máji, vyhodnotená bude do 15. júna 2023). 
• Začiatok realizácie kurzu je potrebné naplánovať najneskôr do 6 mesiacov od 

schválenia žiadosti 
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• Kurz musí byť ukončený do 9 mesiacov od schválenia žiadosti 
• Dokladovanie absolvovania kurzu – doručenie kópie certifikátu, účtovného dokladu 

za kurz a krátkej správy zo strany žiadateľa – do 1 mesiaca od absolvovania kurzu. 
V prípade, ak bude Vaša žiadosť schválená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu, 
pri ktorej je Nadačný fond Hartmann zriadený zmluvu, na základe ktorej Vám poskytneme 
finančný príspevok nasledovne: 100% finančného príspevku bude úspešným žiadateľom 
poukázaných na účet po predložení Záväznej prihlášky, obsahujúca konkrétny termín 
kurzu a výšku ceny za kurz, vydanú konkrétnym školiacim strediskom (agentúrou). 
Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu finančné zdokladovanie 
absolvovaného kurzu a certifikát o absolvovanom kurze. 
 
V prípade, že žiadateľ nevyužije príspevok na akreditovaný kurz opatrovania do 9 
mesiacov od schválenia a nezdokladuje jeho absolvovanie certifikátom, bude požiadaný 
o vrátenie príspevku v plnej výške. 
 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU 

Vyhlásenie programu Priebežne počas 
roka 2023 

vyhlásené podmienky programu a otvorený 
prihlasovací formulár na stránke 
https://nadaciacpf.egrant.sk/ 

Uzávierka prijímania 
projektov 

Priebežne počas 
celého roka 2023 

vyplnený formulár a prílohy odoslané 
elektronicky na stránke: 
https://nadaciacpf.egrant.sk/ 

Vyhodnotenie žiadostí 
Do 15. dňa 
nasledujúceho 
mesiaca 

žiadosti budú posudzované najneskôr do 
15. dňa nasledujúceho mesiaca, od kedy je 
žiadosť podaná. 

Oznámenie výsledkov Do 2 mesiacov od 
preloženia žiadosti 

výsledky zverejnené na webstránke 
Nadačného fondu Hartmann a na stránke 
Nadácie Centra pre filantropiu www.cpf.sk 

Informovanie žiadateľov Do 2 mesiacov od 
preloženia žiadosti 

písomné informovanie všetkých žiadateľov 
o výsledkoch programu e-mailom 

Príprava zmluvných 
podkladov 

Do 2 mesiacov od 
preloženia žiadosti 

príprava zmlúv a prevodných príkazov pre 
podporených uchádzačov 

Prevody financií 
podporeným 
žiadateľom 

Po podpise zmluvy 
a predložení 
prihlášky 

prevody peňazí na účty obdarovaných na 
základe doručenia podpísanej zmluvy 
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Realizácia aktivít 6-9 mesiacov od 
schválenia žiadosti realizácia kurzov opatrovania 

Záverečný certifikát 
a vyúčtovanie príspevku 
na kurz 

Do 30 dní od 
ukončenia kurzu 

obsahové vyhodnotenie, finančné 
vyúčtovanie príspevku a dodanie certifikátu 
o absolvovaní kurzu zo strany podporených 
žiadateľov 

 


