
Podmienky účasti v projekte CHLEBODARCA 
 
Projekt je určený tzv. jednorodičovským rodinám registrovaným v databáze partnera projektu 
CHLEBODARCA, neziskovej organizácie JEDEN RODIČ, ktorý zároveň prostredníctvom na to určeného 
formulára požiadali neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ o pomoc. 
 
Do projektu sa jednorodičovské rodiny prihlasujú po tom, čo sú zo strany neziskovej organizácie JEDEN 
RODIČ kontaktovaný o možnosti o zapojenia sa do projektu CHLEBODARCA, a to prostredníctvom e-
mailovej komunikácie.  
 
Nevyhnutnou podmienkou účasti v projekte CHLEBODARCA je riadne vyplnený Súhlas so spracovaním 
osobných údajov pre zapojenie do projektu CHLEBODARCA pre účely prvotného vyhodnotenia 
žiadosti o zapojenie sa do projektu CHLEBODARCA, ktorý Vám bude spolu s Informáciou o spracúvaní 
osobných údajov na účely projektu CHLEBODARCA k súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre 
účely prvotného vyhodnotenia žiadosti o zapojenie sa do projektu CHLEBODARCA zaslaný v rámci e-
mailovej komunikácie. Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely projektu CHLEBODARCA k 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely prvotného vyhodnotenia žiadosti o zapojenie sa 
do projektu CHLEBODARCA je zároveň dostupná na stránke neziskovej organizácie JEDEN RODIČ (link), 
prípadne kedykoľvek na požiadanie. 
 
Každý mesiac v roku nezisková organizácia JEDEN RODIČ vyberie 3 jednorodičovské rodiny, ktorých 
príbeh posunie do ďalšieho výberu v rámci projektu CHLEBODARCA. Následne občianske združenie 
BILLA ľuďom, spoločnosť BILLA, spoločnosť PENAM Slovakia, nezisková organizácia JEDEN RODIČ 
a parteri projektu vyberú finálnu jednu jednorodičovskú rodinu, ktorej bude poskytnutá pomoc. 
Celkovo takto podporíme 12 jednorodičovských rodín. 
 
O skutočnosti, že Váš príbeh bol vybraný na ďalšie vyhodnotenie Vás bude informovať nezisková 
organizácia JEDEN RODIČ, nakoľko na účely ďalšieho vyhodnotenia žiadosti je potrebné doplnenie 
Vašej žiadosti o Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre zapojenie do projektu CHLEBODARCA. 
Predmetný súhlas, spolu s príslušnou Informáciou o spracúvaní osobných údajov na účely projektu 
CHLEBODARCA Vám bude zaslaný e-mailom zo strany NO JEDEN RODIČ. Informácia o spracúvaní 
osobných údajov na účely projektu CHLEBODARCA je dostupná na stránke neziskovej organizácie 
JEDEN RODIČ (link). Dokumenty Vám budú na požiadanie poskytnuté, a to aj zo strany občianskeho 
združenia BILLA ľuďom a/alebo spoločnosti BILLA s.r.o. 
 
Vybraním jednorodičovským rodinám v rámci projektu poskytneme pomoc v podobe: 
 

 úhrady nákladov na poskytnutie odbornej pomoci v súlade s aktivitami realizovanými 
neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ, resp. v prípade rozhodnutia neziskovej organizácie 
JEDEN RODIČ úhrady nevyhnutných nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, 
a to až do výšky 2000 EUR. Jednorodičovským rodinám v rámci projektu neposkytujeme 
finančné prostriedky priamo a pomoc je poskytovaná formou priamej úhrady nákladov. 

 darčekovej poukážky na nákup v predajniach BILLA. Platnosť darčekovej poukážky je vždy 
uvedená na príslušnej darčekovej poukáže. 

 balíku pekárenských produktov od spoločnosti PENAM Slovakia.  
 
Každá jednorodičovská rodina sa do projektu môže prihlásiť maximálne jedenkrát za kalendárny rok. 
Prihlásenie do projektu nepredstavuje schválenie pomoci. Každú žiadosť najskôr nezisková organizácia 
JEDEN RODIČ vyhodnocuje, či zo strany žiadateľa boli dodržané podmienky účasti popísané v tomto 
dokumente a následne je každý mesiac realizovaný výber jednorodičovskej rodiny, tak ako je popísané 
v tomto dokumente. 

https://jedenrodic.sk/wp-content/uploads/2021/01/2021_BILLA_Chlebodarca_predvyber-rodin_informacia_final.pdf
https://jedenrodic.sk/wp-content/uploads/2021/01/2021_BILLA_Chlebodarca_realizacia-marketing_informacia_final.pdf


 
O prípadnom schválení pomoci Vás budeme informovať, rovnako ako aj o ďalšom postupe vo vzťahu 
k poskytnutiu pomoci v rámci projektu. 
 
Za účelom využitia pomoci môžete byť vyzvaný na podpis osobitnej zmluvy, ktorej podpísanie je 
nevyhnuté pre to, aby Vám mohla byť pomoc poskytnutá, ako aj predloženie ďalších podkladov. 
V prípade nepodpísania osobitnej zmluvy Vám pomoc nemôže byť poskytnutá. 
 
Pomoc vo forme príspevku na úhradu nákladov na poskytnutie odbornej pomoc, resp. nevyhnutných 
nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb je vybraná jednorodičovská rodina povinná 
vyčerpať do 1 roka odo dňa, kedy bola jednorodičovská rodina informovaná o tom, že jej bude v rámci 
projektu poskytnutá pomoc a v prípade uzatvorenia osobitnej zmluvy do 1 roka od podpisu tejto 
zmluvy. 
 
Pomoc v projekte CHLEBODARCA nie je nárokovateľná.  


