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Vyhodnotenie výsledkov poskytnutých dotácií na základe výzvy
SDA 2/2021

Označenie výzvy
Zameranie výzvy

Opis výzvy

Priebeh výzvy

SDA 2/2021
Boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej
gramotnosti
v
čase
vzostupu
informačných
technológií
Cieľom výzvy bolo zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom
ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri
práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť,
analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie
strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi
nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií.
Oprávnenými aktivitami boli vzdelávacie aktivity zamerané na
zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a
boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia
vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných
materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou skupinou
aktivít boli študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia
stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy
či verejnosť. Najúspešnejší žiadatelia získali dotáciu do výšky
40 000,- eur na projekty, ktoré boli zrealizované najneskôr do
31.3.2022.
Výzva na tému boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej
gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií
prebiehala v termíne od 23. júla 2021 do 23. septembra 2021.
Do výzvy sa zapojilo celkovo 49 žiadateľov, pričom na základe
odborného hodnotenia žiadostí komisiou bolo schválené
poskytnutie dotácie 7 úspešným žiadateľom. Poskytnutá suma
dotácií spolu bola 120 000 eur, pričom objem disponibilných
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu SDA 2/2021 bol
120 000 eur.
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Vyhodnotenie poskytnutých dotácií

I.

Divadlo Jána Palárika v Trnave, príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC, IČO: 00228681, výška poskytnutej dotácie: 14 500,00
EUR
Cieľ projektu: Divadlo Jána Palárika v Trnave plánovalo zrealizovať vzdelávací
projekt v podobe divadelnej hry o kritickom myslení pre stredoškolákov, ktorá
sa odohráva priamo na stredných školách. Súčasťou bola aj séria workshopov,
ktoré vedú k nadobudnutiu zručností kritického myslenia pre žiakov ako aj
učiteľov.
Vyhodnotenie projektu: Prijímateľ podľa zadania zrealizoval dva workshopy
venované problematike kritického myslenia pod názvom Pravda v dobe
dezinformácií. Divadlo Jána Palárika tiež úspešne pripravilo a odohralo
inscenáciu Skrytý zmysel, ktorá podporuje kritické myslenie ako užitočný nástroj
na zorientovanie sa v neprehľadnom svete informácií, moderných technológií,
poloprávd, populizmu, skrytej propagandy a pod.; súčasťou projektu bola aj
tlačená didaktická pomôcka – pracovný list.
Webové odkazy:

II.

https://djp.sk/podujatia/skryty-zmysel1

Združenie Art Aktivista, občianske združenie, IČO: 42351162, výška
poskytnutej dotácie: 13 920,00 EUR
Cieľ projektu: Projekt sa venoval rozvoju edukačného webu „Postpravda.sk“.
Zámerom projektu bolo aktualizovať webstránku o nové podporné materiály a
tým posilniť vyučovací proces a učebné materiály na školách, iniciovať kritické
myslenie voči dezinformačným obsahom s cieľom podpory aktívnej občianskej
spoločnosti.
Vyhodnotenie projektu: Edukačný web „Postpravda.sk“ bol vďaka dotácii
rozšírený o nový obsah, a to o 15 textov na podporu kritického myslenia a boja
proti dezinformáciám, tematicky rôzne zameraných (v rámci zadania extrémizmus, práva žien, utečenecká kríza, rasizmus, LGBT). Na webe tiež
pribudlo 15 nových videoblogov a 4 dokumentárne filmy.
Webové odkazy:

https://www.postpravda.sk/1
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III.

Príbehy 20. storočia, občianske združenie, IČO: 53549163, výška
poskytnutej dotácie: 22 150,00 EUR
Cieľ projektu: Aktivity projektu zahŕňali prípravu nového obsahu pre online
vzdelávaciu platformu „Puzzle pamäti“, výrobu 3 diskusných relácií „Sloboda nie
je happyend“ so špeciálnym zameraním na témy dezinformácií, konšpirácií či
fake news, a výrobu 2 krátkych animovaných filmov.
Vyhodnotenie projektu: Online vzdelávacia platforma Puzzle pamäti bola
obohatená o 10 podcastov na rôzne témy v rámci zadania, ku každej téme boli
vypracované aj pracovné listy pre pedagógov, študentov ZŠ a SŠ. Vyrobili sa
tiež 3 diskusné relácie „Sloboda nie je happyend“ a 2 krátke animované filmy.
Webové odkazy:

IV.

https://puzzlepamatinaroda.sk/1
https://www.youtube.com/channel/UCJWDT2SazaIcDOGoiLiaHA/featured1

Zmudri, občianske združenie, IČO: 52033589, výška poskytnutej dotácie:
14 260,00 EUR
Cieľ projektu: projekt bol zameraný na vytvorenie príručky kritického myslenia a
digitálneho obsahu, ktorá mala byť distribuovaná na minimálne 100 škôl po
celom Slovensku pre učiteľov a žiakov ako doplnok vyučovania.
Vyhodnotenie projektu: Príručka „Príručka prežitia na divokom webe“ bola
sfinalizovaná v požadovanom čase a kvalite, pôvodný náklad 5 000 ks sa
podarilo zvýšiť na 10 000 ks pri zachovaní rozpočtu. Celkový počet učiteľov
využívajúcich príručku je (k času zostavovania tohto vyhodnotenia) cca 1 000,
okruh sa rozširuje aj o pracovníkov centier pedagogickopsychologického
poradenstva a prevencie.
Webové odkazy:

V.

https://zmudri.sk/kurz/prirucka-prezitia-na-divokom-webe1

Európsky inštitút , s. r. o., IČO: 47180811, výška poskytnutej dotácie: 24
716,00 EUR
Cieľ projektu: Účelom projektu bolo pokračovanie animovaného seriálu
„OVCE.sk“. Druhá séria seriálu vychádzala zo schválenej Národnej koncepcie
ochrany detí v digitálnom priestore, najmä jej časti o manipuláciách a
dezinformáciách (falošné správy, hoaxy, politická propaganda, riziká
whistleblowingu, klamlivá reklama, nevhodná reklama pre deti, konšpiračné
teórie, apod.).
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Vyhodnotenie projektu: Prijímateľ vytvoril nový diel animovanej rozprávky, pre
ktorú chystá premiéru na nižšie uvedenej stránke v najbližších týždňoch.
Webové odkazy:

VI.

http://sk.sheeplive.eu/1

ZAFIRAH, občianske združenie, IČO: 42186692, výška poskytnutej
dotácie: 9 765,00 EUR
Cieľ projektu: Kampaň bola zameraná na zvyšovanie povedomia o problematike
dezinformácií a hoaxov, prostredníctvom bannerov na mestských citylightoch
umiestnených čo najbližšie ku školám, školským zariadeniam a taktiež na
peších zónach. Spustila sa aj špeciálna webstránka s edukatívnym obsahom vo
forme videí a blogov zameraných na problematiku dezinformácií a hoaxov.
Vyhodnotenie projektu: Prijímateľ úspešne zrealizoval kampaň na zvyšovanie
povedomia o problematike dezinformácií a hoaxov, ktorú prezentoval na 44
citylightoch dočasne umiestnených vo všetkých krajských (a vybraných
okresných) mestách; kampaň bola podporená aj distribúciou letákov. V rámci
projektu bola tiež vytvorená webstránka infofilter.sk zameraná na mladých ľudí,
s edukatívnym obsahom o danej problematike.
Webové odkazy:

VII.

https://www.infofilter.sk/1

TACHLES, občianske združenie, IČO: 53581962, výška poskytnutej
dotácie: 20 689,00 EUR
Cieľ projektu: Cieľom projektu „Nehádž flintu do Žida“ bolo atraktívnou,
zrozumiteľnou formou s použitím faktov, ale aj humoru, vyvracať dezinformačnú
scénu o židovskej menšine. V rámci realizácie vzniklo 5 krátkych animovaných
filmov.
Vyhodnotenie projektu: Produkciou 5 krátkych filmov sa prijímateľ pokúsil
vyvrátiť dezinformácie o židovskej minorite. Súčasťou projektu bola kampaň na
sociálnych sieťach o danej problematike, zameraná hlavne na mladých ľudí.
Oprávnená výška dotácie bola vo výške 19 800,00 EUR; identifikovaný bol
neoprávnený výdavok vo výške 889,00 EUR, ktorý prijímateľ vrátil na príslušný
účet.
Webové odkazy:

https://tachles.tv/relacia/nehadz-flintu-do-zida1

1 Odkaz platný v čase zhotovenia tohto vyhodnotenia.
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Celková výška poskytnutej pomoci v rámci výzvy: 120 000,00 EUR
Vzhľadom na vyššie uvedené, odbor digitálnych inovácií a projektov považuje ciele
projektov za splnené, a teda projekty za úspešne implementované.
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