
Grantový program Ideálnej mládežníckej aktivity 
 

Základné pojmy: 

• Základný kolektív (ZK) je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa vykonáva 

pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Pod pravidelnou 

a preukázateľnou činnosťou sa rozumie činnosť v základnom kolektíve vykonávaná 

opakovane v určitom časovom období (najmenej 12 x ročne). Na pravidelnej činnosti 

základného kolektívu sa zúčastňuje najmenej 10 členov vo veku do 30 rokov vrátane.  

• Oblastné koordinačné centrum (OKC) IMA  je združenie dvoch alebo viacerých ZK 

IMA. Výhodou tohto zoskupenia je, že zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára s OKC 

a následne je vedená len jedna ekonomická evidencia. Plán činnosti odovzdáva OKC iba 

jeden sumárny za všetky ZK IMA. 

 

 

Ciele programu: 

• podporiť aktivity a nové iniciatívne návrhy dobrovoľníkov na základnej úrovni – 

v komunite, 

• podporiť vznik a rozvoj nových základných článkov organizácie, 

• podporiť činnosť základných článkov organizácie, 

• podporiť medzinárodné bilaterálne, trilaterálne a multilaterálne výmeny detí a mládeže. 

 

Program je určený: 

• pre základné kolektívy IMA vyvíjajúce pravidelné alebo priebežné aktivity s deťmi a 

mládežou vo veku 4 až 30 rokov na komunálnej úrovni - obec, mesto / klubové aktivity, 

krúžková činnosť, ekologické projekty.../,  

• pre základné kolektívy IMA vyvíjajúce pravidelné alebo priebežné aktivity s deťmi a 

mládežou vo veku 7 až 24 rokov na úrovni škôl /časopisy, divadelné, hudobné a tanečné 

skupiny, rozhlasové vysielania, diskusné kluby - na rozvoj schopností pozitívneho a 

kritického myslenia, programy pomáhajúce prekonať problémy spojené so zmenou 

prostredia a životného štýlu/, 

• pre dobrovoľných inštruktorov a vedúcich, pracujúcich v ZK IMA, 

• pre medziregionálne aktivity základných kolektívov IMA, 

• pre oblastné a mestské koordinačné centrá. 



 

Zameranie činnosti: 

• riešenie konkrétneho problému , ktorý je hlavným zameraním činnosti ZK IMA, 

• zapájanie nových členov alebo záujemcov o členstvo v organizácii, 

• spolupráca s ostatnými organizáciami, samosprávou, alebo štátnou správou, 

• zahraničné výmeny, 

• osobnostný rozvoj dieťaťa alebo mladého človeka. 

 

Podmienky prideľovania grantu: 

• činnosť v súlade s cieľmi organizácie, 

• finančné krytie z grantových zdrojov IMA nesmie presiahnuť 80% - zvyšných 20 % musí 

pochádzať z iných zdrojov / lokálne - samosprávy, sponzori, dary, účastnícke poplatky, 

výnosy z 2% dane.../, 
• jasne popísané ciele a metódy navrhované na realizáciu, 

• relevantná prezentácia a zrozumiteľná analýza výsledkov. 

 

Čo je potrebné k registrácii a prideleniu prvej dotácie: 

• registračný formulár, 

• členská základňa /na predpísanom formulári vytlačeného zo systému vivant/, 

•  úhrada členského príspevku, 

•  predloženie plánu činnosti s orientačným rozpočtom. 

 

Plán činnosti a registráciu posudzuje Predsedníctvo RKC IMA, ktoré je zložené z odborníkov 

z oblasti pedagogiky, ekonómie a komunálnych aktivít. 

 

Výška dotácie pre novovzniknuté ZK IMA môže dosiahnuť najviac: 

• za jeden ZK IMA nad 10 členov 120 € + odvedené členské príspevky, 

• za jeden ZK IMA nad 30 členov 165 € + odvedené členské príspevky. 

 

Ide iba o štartovaciu dotáciu. Pre nasledujúci rok budú nové ZK podporované už podľa 

činnosti a veľkosti členskej základne. 

 

 



Za členov sa uznávajú len osoby, ktoré sú zapísané na prihláške za člena IMA a zaplatili 
ročný členský príspevok do 31. 12. príslušného kalendárneho roka vo výške minimálne 1 € 
pre členov do veku 15 rokov vrátane (ak v danom roku dovŕši vek 15 rokov) a minimálne 2 € 
pre členov vo veku nad 15 rokov.  
 

Po dohode s predsedníctvom RKC IMA sa pri sociálnych prípadoch dá upustiť od 
podmienky vyberania členského. 

 

Postupnosť krokov po zaregistrovaní základného kolektívu: 

1. Po registrácii ZK IMA ho vyzve RKC IMA k podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácií. 

2. Po podpísaní zmluvy RKC IMA poskytne ZK /OKC/ IMA 40% až 80% zálohy z celkovej 

výšky schválenej dotácie. Výška zálohy závisí od termínu registrácie. 

3. Do 25.10. príslušného roka sú ZK /OKC/ IMA povinné vyúčtovať dotáciu a odovzdať 

účtovné doklady.  

4. Po schválení zúčtovania bude ZK /OKC/ IMA poskytnutá zvyšná časť dotácie . 

 

Okrem finančnej podpory RKC IMA poskytuje pomoc: 

• metodickú - /3-4 krát ročne rozposielame informačné emaily, 1-2 krát ročne 

organizuje školiace stretnutia vedúcich ZK, realizuje školenia zamerané na prípravu 

inštruktorov pre pobyt v prírode, poskytuje poradenstvo v oblasti spracovávania 

projektov na rôzne fondy a nadácie/, 

• propagačnú na národnej úrovni – propagujeme linky na ZK /OKC/ IMA na našej 

webovej stránke a v médiách, 

• propagačnú na medzinárodnej úrovni – v rámci kontaktov so zahraničnými partnermi 

RKC IMA propaguje činnosť ZK IMA a hľadá partnerov na spoluprácu,  

• materiálnu – za zvýhodnených podmienok RKC IMA poskytuje pre členov 

organizácie športový materiál / lode, pádla, vesty, stany, horolezecký výstroj .../, 

•  technickú – pre vedúcich a členov organizácie je k dispozícii kancelárska technika 

a internet v kancelárii RKC IMA za účelom prípravy podujatí a rozvoja činnosti ZK. 

 

 Nepodporujeme: 

• investičnú výstavbu, 

• regranty, 

• individuálne športové alebo študijné aktivity, 

• mzdové výdaje a finančné odmeny.  
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