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Pri príležitosti Svetového d?a seniorov vyhlasuje Fond GSK Jesennú výzvu 2013. Fond GSK podporuje seniorov už tretí rok. Organizácie z celého Slovenska môžu teraz zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú seniorom
žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a začlenenia do spoločnosti.

Seniori tvoria v sú?asnosti ve?kú skupinu obyvate?stva vo všetkých európskych krajinách, no napriek tomu ?asto stoja na okraji záujmu spolo?nosti. Zdravotné problémy, osamelos?, pocity beznádeje a nepotrebnosti, nízka kvalita života, žiadna možnos? sebarealizácie...
Aj takto niekedy vyzerá ich život. Aktívne starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi preto predstavujú ve?ké spolo?enské výzvy.

Fond GSK každoro?ne ude?uje finan?né granty projektom, ktoré sa snažia zlepši? život znevýhodnených skupín, rúca? bariéry a pomôc? tým, ktorí to potrebujú, aby mohli ži? kvalitnejšie a plnohodnotne. Už druhý rok je jeho cie?om práve podpora seniorov, o ktorých
spolo?nos? ?asto nejaví záujem, no pritom oni sami chcú aj napriek svojmu veku ži? aktívne, majú svoje túžby a o?akávania. Práve teraz vyhlasuje Fond GSK Jesennú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu, v ktorej medzi ví?azné projekty prerozdelí sumu 20 000 eur.
O finan?ný grant môžu zažiada? organizácie z celého Slovenska.

Projekty, ktoré sa budú o grant uchádza?, by mali by? najmä inovatívne, dlhodobo udržate?né a ma? merate?ný dopad na za?lenenie seniorov do spolo?nosti. Z výskumov vyplýva, že seniori o?akávajú od ?inností, ktorým sa chcú venova?, najmä motiváciu a satisfakciu,
sebarealizáciu, stimuláciu k ?alšej práci, možnos? vykonáva? ?innos? vo vlastnom tempe, možnosti budova? vz?ahy a možnos? venova? sa aktivitám v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Neziskové organizácie sa môžu vo svojich projektoch zamera? na
prevenciu telesného a duševného úpadku seniorov, vytváranie hodnotných možností pre prácu seniorov – dobrovo?níkov, ?i podporu medzigenera?nej solidarity a spájania generácii s cie?om za?leni? seniorov do aktívneho života. Môže ís? o rôzne kurzy, umelecké
a ru?né práce, pohybové a spolo?enské aktivity, výlety, vzdelávacie projekty a iné ?innosti, ktoré pomôžu naplni? život seniorov rados?ou a pocitom užito?nosti.

Žiadosti o grant bude hodnoti? nezávislá výberová komisia zložená z odborníkov z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora a spolo?nosti GSK, ktorá rozhodne o po?te podporených projektov aj výške grantov.

O finan?nú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK môžu organizácie požiada? vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk [2]najneskôr do 31. októbra 2013.

Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 15. 11. 2013.
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