Aj tento rok podporia seniorov sumou 60 000 Eur
Publikované na (http://mamatata.sk)

Aj tento rok podporia seniorov sumou 60 000 Eur
zelena_pre_seniorov.jpg [1]

Nadácia Orange otvára piaty ro?ník grantového programu Zelená pre seniorov, v rámci ktorého prerozdelí celkovo 60 000 eur. Hlavným poslaním grantového programu je podpori? zmysluplné aktivity a projekty zamerané na integráciu, sebarealizáciu a zlepšenie kvality
života seniorov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. dlhodobo venuje pozornos? aj obyvate?om starších ako 60 rokov, ktorých po?et sa každoro?ne zvyšuje. Pod?a prieskumu, ktorý pre Nadáciu Orange realizovala agentúra 2Muse, takmer polovica seniorov má
stále ve?a záujmov a tiež prejavuje záujem o dianie vo svojom okolí. Nadácia Orange sa snaží reagova? na ich potreby, preto už piatykrát otvára grantový program Zelená pre seniorov.

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu so seniormi, tak majú možnos? od 2. apríla posiela? svoje projekty zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov, ?i združených v kluboch dôchodcov, ale tých aj neorganizovaných, ktorí však
potrebujú pomoc a podporu. Granty sú ur?ené rovnako pre aktívnych seniorov, ktorí h?adajú ?alšie možnosti sebarealizácie, ako aj pre tých, ktorí sú odkázaní na starostlivos? druhých.

„Ve?mi nás teší, že každoro?ne zaznamenávame narastajúci po?et predložených žiadostí o podporu, ktoré pomáhajú seniorom zlepši? ich životnú úrove? a integráciu do spolo?nosti. Preto aj v tomto roku podporíme aktivity prínosné pre ?udí, na ktorých sa, žia?,
?astokrát zabúda,“ hovorí správky?a Nadácie Orange Andrea Cocherová. Nadácia Orange doteraz podporila projekty tohto typu celkovou sumou 255 000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí, ktoré je možné podáva? výlu?ne v elektronickej forme, je

2. mája 2013. Viac informácií je k dispozícií na www.nadaciaorange.sk [2]. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur, Nadácia Orange spolu prerozdelí až 60 000 eur.
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