Výročná správa Nadácie Pontis
za rok 2014

Máj 2015

O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu,
rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre neziskové organizácie,
presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci v zahraničí
a rozvojovému vzdelávaniu na Slovensku.

Čo robíme
• Pomáhame meniť Slovensko na lepšiu krajinu.
• Prostredníctvom darcovského portálu www.DobraKrajina.sk dávame možnosť ľuďom
na Slovensku i v zahraničí podporovať zmysluplné projekty neziskoviek zamerané na
boj proti korupcii, pomoc zdravotne znevýhodneným či sociálne slabším alebo ochranu
životného prostredia.
• Cez Fond pre transparentné Slovensko podporujeme watchdogové a analytické
organizácie v boji proti korupcii a pri kontrole spravovania vecí verejných.
• Vďaka charitatívnemu projektu Srdce pre deti pomáhame deťom v ťažkej zdravotnej
situácii a rodinám v núdzi.
• Organizujeme celoslovenské podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto
a najväčšiu konferenciu zodpovedného podnikania v strednej Európe CEE CSR Summit.
• Každoročne odovzdávame prestížne ocenenie Via Bona Slovakia.
• Spolupracujeme s firmami pri realizácii ich filantropických aktivít.
• Rozvíjame bezplatné pro bono služby advokátov a ľudí z firiem v prospech neziskových
organizácií.
• Firmy vedieme k dobrovoľníctvu zamestnancov.
• Manažujeme skupinu firiem Engage, ktorá presadzuje zavádzanie rôznych foriem
dobrovoľníctva (manuálneho či pro bono) do firemnej kultúry.
• Spravujeme 17 firemných nadačných fondov, prostredníctvom ktorých podpo-rujeme
projekty neziskových organizácií.
• Zodpovedné firmy združujeme v Business Leaders Forum, ktoré presadzuje
zodpovednosť a transparentnosť v podnikaní - predovšetkým work-life balance
zamestnancov, zodpovedných dodávateľov a ochranu životného prostredia.
• Organizujeme Fórum o firemnej filantropii.
• Meriame darcovstvo firiem cez Štandard komunitné investovanie.
• Úroveň etiky a transparentnosti posilňujeme aj prostredníctvom Asociácie firemných
nadácií Slovenska a ďalších nadačných fondov.
• V oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporujeme občiansku spoločnosť
v Rusku a Bielorusku.
• Na základe našich slovenských skúseností podporujeme medzisektorovú spoluprácu
v Bielorusku.
• Podporujeme prenos skúseností medzi Združením miest a obcí Slovenska
a moldavskou organizáciou Congress of Local Authorities from Moldova a vytvárame
podmienky pre spoluprácu samospráv a občianskej spoločnosti v Moldavsku.
• Naše skúsenosti z procesu transformácie Slovenska zdieľame na západnom Balkáne
a v Tunisku.
• Zvyšujeme počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov, podporujeme projektové
vyučovanie a zaviedli sme koncept cvičných firiem vo vybraných vidieckých školách
v juhovýchodnej Keni
• Budujeme kapacity akademikov v oblasti rozvojového vzdelávania a vzdelávame
študentov na Slovensku o rozvojovej spolupráci.
• Každoročne organizujeme medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia, ktorá sa
venuje aktuálnym výzvam v oblasti rozvojovej spolupráce.
• Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách
demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.
• Podporujeme vzdelávacie projekty, ktoré riešia nezamestnanosť mladých ľudí a ľudí so
zdravotným a sociálnym znevýhodnením.

• Venujeme sa komunite Nepočujúcich na Slovensku, organizujeme vzdelávanie priamo
v rodinách, bezplatné kurzy posunkového jazyka a pomáhame nepočujúcim uplatniť sa
v podnikaní.
• Prierezovo cez viaceré vlastné projekty, granty, pomoc na legislatívnych návrhoch
a celkovú spoluprácu sektorov napomáhame riešeniu náročnej témy bezdomovectva.

Ľudia v Nadácii Pontis
Lenka Surotchak,
výkonná riaditeľka
Lenka strategicky a výkonne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch
prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách,
viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie a dobrovoľníctva.
Gabika Zúbriková, finančná riaditeľka
Gabika finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť
využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými
zákonmi.
Petra Nagyová, PR manažérka
Petra má na starosti PR a komunikáciu v Nadácii Pontis. Venuje sa publicite projektov
a podujatí nadácie. Má na starosti styk s verejnosťou, prípravu newslettra Nadácie Pontis
a spravuje web a Facebookové konto Nadácie Pontis.
Daniela Snyder, manažérka kancelárie
Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.
Slavomíra Hvizdošová, finančná manažérka
Slávka zodpovedá za finančné reporty projektov financovaných Európskou komisiou
a súlad našich finančných procesov v súlade s predpismi Európskej únie. Má na starosti
interný manažérsko-finančný CRM SW nástroj a projekt na ochranu osobných údajov.
Martina Petrová, účtovníčka
Martina rieši účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.
Miroslava Furjelová, finančná koordinátorka
Mirka má na starosti komunikáciu a finančné reportovanie našim
a tuzemským donorom (SAMRS) v rámci programu demokratizácia
spolupráca.

zahraničným
a rozvojová

Dana Kotianová, finančná asistentka
Dana eviduje a vystavuje faktúry, účtuje, zodpovedá za úhrady a pomáha s reportingom
v Nadácii Pontis.

Pilier podpory mimovládnych organizácií a firemnej filantropie
Pavel Hrica, programový riaditeľ
V Nadácii Pontis je zodpovedný za tím, ktorý sa venuje firemnej a individuálnej
filantropii. Má na starosti programovú stratégiu, rozpočet, fundraising a projekty v oblasti
firemnej filantropie.
Norbert Maur, programový manažér
Spravuje nadačné fondy spoločností Stredoslovenská energetika, Accenture, Tesco, KIA
Motors a PwC v Nadácii Pontis. Zastrešuje on-line grantovací projekt Darca.sk a má na
starosti metodiku merania darcovstva Štandard komunitné investovanie. Každoročne
pripravuje aj Index udržateľnosti neziskových organizácií.

Lenka Hujdičová, programová manažérka
Lenka viedla nadačné fondy Slovenskej sporiteľne, Slovenských elektrární, dm drogerie
markt a strategicky manažuje Fond pre transparentné Slovensko.
Judita Majerová, programová asistentka
Judita asistovala pri koordinácii Nadačného fondu Slovenských elektrární a Fondu pre
transparentné Slovensko. Komunikuje s organizáciami, školami, obcami a pomáha
s administrovaním grantov.
Oľga Shaw, programová koordinátorka
Oľga mala na starosti komunikáciu s členmi hodnotiacich komisií a nominovanými
firmami na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia a zodpovedala i za program NF Telekom
Pomáhame komunite.
Anna Podlesná, programová manažérka
Anka spoluorganizuje program Dobrá krajina. Zodpovedá za prípravu podujatia Fórum
o firemnej filantropii. Pripravuje galavečer Via Bona Slovakia.
Ľubica Lukáčová, programová koordinátorka
Zodpovedá za komunikáciu so žiadateľmi a správu grantov v nadačných fondoch
Slovenskej sporiteľne, Slovenských elektrární a dm drogerie markt.
Soňa Borovská, programová koordinátorka
Zodpovedala za komunikáciu so žiadateľmi a správu grantov v nadačných fondoch KIA
Motors, ZSE, SSE, Accenture, Tesco a PwC.
Sandra Štasselová, programová koordinátorka
Spravuje každodenný chod darcovského programu Dobrá krajina.
Juraj Récky, programový koordinátor
Od Mirky Šáchovej prevzal agendu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a spolu
s ním aj všetky aktivity v prospech komunity nepočujúcich. Má na starosti programy ako
Mobilný pedagóg, Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie a ďalšie.
Juraj Ondrejčík, programový manažér
Pol roka viedol tím a charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia a
Nadácie Pontis s názvom Srdce pre deti, ktorý je zameraný na pomoc deťom so
zdravotným znevýhodnením a z rodín v ťažkej sociálnej situácii.
Katarína Turčanová, programová koordinátorka
Katarína prevzala v polovici roka vedenie tímu Srdca pre deti. Predtým mala na starosti
najmä špecifickú komunikáciu a zmluvy, externé vzťahy a odborné hodnotenie žiadostí
pomoci deťom v núdzi.
Jozef Melichár, programový koordinátor
Jozef sa stará o žiadateľov v rámci projektu Srdce pre deti a komunikáciu s dodávateľmi.
Realizuje aj analýzy správania sa darcov.
Alexandra Kopáčová, programová koordinátorka
Alexandra v Srdci pre deti zabezpečuje prvý kontakt so žiadateľmi prostredníctvom
infolinky, prípravu žiadostí pred ich hodnotením a spracovanie príbehov na webovú
stránku Srdcepredeti.sk.
Veronika Kočišová, programová koordinátorka
Veronika má na starosti prvý kontakt s rodinami a spracovanie žiadostí a potrebných
dokladov v rámci charitatívneho projektu Srdce pre deti.

Pilier firemného dobrovoľníctva a pro bono
Monika Smolová, programová riaditeľka
Monika vedie tím, ktorý rozvíja programy firemného dobrovoľníctva a pro bono
konzultačné služby pre neziskové organizácie. Venuje sa stratégii, fundraisingu a komunikácii s partnermi. Zabezpečuje podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto
a činnosť skupiny Engage. Koordinuje prezentáciu Dobrej krajiny na festivale Bažant
Pohoda.
Lucia Borovská, programová koordinátorka
Lucia vedie program Advokáti Pro Bono. Má na starosti Venture Philanthropy fond a
spolupodieľa sa na organizácii podujatia Naše Mesto.
Monika Brošková, programová manažérka
Monika vedie program Hlavy pomáhajú, v rámci ktorého zabezpečuje poskytovanie pro
bono biznis konzultácií slovenským neziskovým organizáciám.
Iva Králová, programová koordinátorka
Iva zodpovedá za nadačný fond Lenovo, ktorý pomáha ľuďom s autizmom. Koordinuje
tiež program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex a má na starosti individuálne
firemné dobrovoľnícke programy, ako aj jarnú a jesennú zbierku šatstva a potrieb pre
klientov neziskových organizácií.
Natália Blahová, programová koordinátorka
Natália sa spolupodieľa na na organizácii Nášho Mesta, kde má na starosti najmä grafiku,
web stránku, distribúciu tričiek a komunikáciu s neziskovými organizáciami.

Oblasť zodpovedného podnikania
Beata Hlavčáková, programová riaditeľka a riaditeľka Business Leaders Forum
Beata zodpovedá za tvorbu stratégie, smerovanie a rozpočet združenia Business Leaders
Forum. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania pre firmy, vedie tréningy,
partnerské dialógy, sleduje európsku legislatívu a iniciatívy a spolupracuje na projektoch
iniciovaných Európskou úniou, UNDP a národnými inštitúciami v oblasti zodpovedného
podnikania.
Michal Kišša, programový manažér
Organizuje CEE CSR Summit pre východnú a strednú Európu a koordinuje reporting
a audit správ zodpovedného podnikania.
Ivana Kullová, programová manažérka
Ivana sa venuje aktivitám na podporu zodpovedného podnikania firiem na Slovensku.
Zodpovedá za koordináciu činnosti združenia Business Leaders Forum a spolupracuje pri
publicite jeho aktivít.
Slavomíra Urbanová, programová koordinátorka
Slávka sa podieľa na koordinácii činnosti združenia Business Leaders Forum a na
realizácii projektov zameraných na udržateľnú dopravu a zodpovednú spotrebu. Je aj
spolueditorkou webového portálu Zodpovednepodnikanie.sk.

Oblasť demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí
Ivana Raslavská, programová riaditeľka
Ivana zodpovedá za všetky aktivity a projekty v oblasti rozvojovej spolupráce
a rozvojového vzdelávanie. Venuje sa stratégii, fundraisingu a komunikácii s vonkajším
prostredím. Na pozícii predsedníčky Platformy mimovládnych rozvojových organizácií sa
podieľa na konzultáciách a tvorbe kľúčových dokumentov slovenskej rozvojovej politiky,

na budovaní kapacít členských organizácií platformy a komunikuje s partnermi
v zahraničí pôsobiacimi v rozvojovej praxi.
Tatiana Žilková, programová manažérka
Táňa sa venuje projektom demokratizácie v Tunisku a v druhej polovici roka prevzala
projekty verejnej politiky na západnom Balkáne. Koordinuje projekt budovania kapacít
tuniských mimovládnych organizácií v oblasti advokačných činností a verejnej politiky
a prepájania mimovládneho sektora so štátnymi inštitúciami.
Michal Cenker, programový koordinátor
Koordinuje rozvojové vzdelávanie a spoluprácu s akademickým sektorom a vysokými
školami. Má na starosti medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na budovanie kapacít
akademikov v oblasti rozvojového vzdelávania.
Andrea Cox, programová manažérka
V nadácii mala na starosti koordináciu projektov a programy zamerané na podporu
verejnej politiky a zapojenia mimovládnych organizácií a jednotlivcov do jej tvorby
v Bielorusku a v krajinách západného Balkánu.
Jakub Šimek, programový manažér
Venuje sa projektu v Keni, ktorý je zameraný na podporu mladých ľudí pri získavaní
praktických zručností v oblasti IT a podnikaní, aby sa v budúcnosti mohli stať
zodpovednými zamestnancami a podnikateľmi, ktorým záleží na udržateľnom rozvoji ich
krajiny.
Simona Gembická, programová koordinátorka
Venuje sa príprave dvojmesačníka Pontis Digest o rozvojovej spolupráci, organizácii
diskusií, príprave odborných raňajok, Medzinárodnej konferenci Rozvoj a demokracia a
organizácii esejistickej súťaže pre vysokoškolských študentov, ktorú v nadácii každoročne
vyhlasujeme na vybrané témy v oblasti rozvojovej spolupráce.
Viktória Mlynarčíková, programová koordinátorka
Viktória sa venuje projektom demokratizácie a budovania kapacít hlavne v krajinách
Východného partnerstva a na Balkáne. V Rusku vedie projekt na posilnenie kapacít
mimovládnych organizácií. Zároveň koordinuje projekt, ktorý je zameraný na budovanie
kapacít moldavského združenia miest a obcí Congress of Local Authorities from Moldova
predovšetkým v oblasti komunikácie a spolupráce samospráv a organizácií občianskej
spoločnosti.
Ivana Uličná, programová koordinátorka
Ivana sa venuje posilňovaniu kensko-slovenskej spolupráce a rozvoju cvičných firiem na
stredných školách v Keni. Pomáha aj ako koordinátorka v rámci dobrovoľníckeho
podujatia Naše Mesto.

Stážisti, dobrovoľníci a brigádnici
Radka Bábelová
Dominika Barčíková
Jana Desiatniková
Filip Gábor
René Marcel Ponneker
Martin Krupánszki
Judita Majerová
Jana Mikudová
Barbora Paulíková
Linda Vladovičová
Lucia Makýšová
Lenka Juríková

Informácie o zmenách v nadačnej listine
Počas roka 2014 neprišlo ku žiadnej zmene v nadačnej listine.

Členovia správnej rady Nadácie Pontis v roku 2014
JUDr. Lucie Schweizer (Schweizer Legal s.r.o.), predsedníčka správnej rady od 8.12.2014
Michele Bologna (Slovenské elektrárne, Enel a.s.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)
Ing. Radoslav Derka (konzultant)
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (FSEV UK)
Ing. Ján Orlovský (ZSE, a.s.), členstvo ukončil dňa 8.9.2014
Ing. Ľuboš Vančo (KPMG spol. s r.o.), členstvo ukončil dňa 8.12.2014
Mgr. Eva Babitzová (Radio Expres-Expres media k.s.), členstvo ukončila dňa 8.12.2014

Dozorná rada
Ing. Jaroslav Košťálik (SLOVNAFT a.s.), od 9.6.2014
Ing. Ľuboš Vančo (KPMG spol. s r.o.), od 8.12.2014

Správca a štatutárny zástupca nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak

Dary od neziskových organizácií a verejných inštitúcií
Asociace pro mezinárodní otázky, ČR
Autistické centrum Andreas n.o., SR
BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie o.z., SR
Centrum pre filantropiu n.o., SR
Člověk v tísni o.p., SR
Depaul Slovensko, o.z., SR
Divadlo bez domova o.z. SR
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, SR
Veľvyslanectvo USA, SR
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, SR
Európska komisia
FONTIS o.z., SR
Global Giving, USA
Inštitút prijatia o.z., SR
Len Tak Tak o.z., SR
Liga za ľudské práva o.z., SR
Medzinárodný Vyšehradský fond
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho Kráľovstva, SR
Nadácia Allianz, SR
Nadácia otvorenej spoločnosti, SR
Návrat o.z., SR
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdr. postihnutými deťmi o.z., SR
Platforma mimovládnych a rozvojových organizácií, SR
Pontis n.o.. SR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SR
Slovenský výbor pre Unicef
The Charles Stuart Mott Foundation, USA
The Management System International, USA
The National Endowment for Democracy, USA
Transparency International SR

Truc spherique o.z., SR
Ukrainian Institute for Public Policy, UA
Ulita o.z., SR
UNDP Regional Centre for Europe and the CIS, Turecko
USAID, USA
Vagus o.z., SR
Združenie miest a obcí, SR

Dary od firiem
Accenture s.r.o. a Accenture Global Fund
Allen & Overy Bratislava s.r.o.
AT&T Global Network Slovakia s.r.o.
Bavaris Facility Services, s.r.o.
Bayer, s.r.o.
ČSOB, a.s.
Develor Slovakia, s.r.o.
DuPont Slovakia, s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
ESET, s.r.o.
EY, Ernst & Young
Getrag Ford Transmission Slovakia, s.r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Honeywell, s.r.o.
Hillbridges, s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahr.banky
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
Mondelez EBSC, s.r.o.
Novartis Slovakia s.r.o.
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
Ringier Axel Springer a.s.
SAP Slovensko a.s.
Slovak Telekom, a.sk
Slovenská sporiteľňa a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel
Tatra banka, a.s.
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
Zarlen, s.r.o.

Príspevky z podielu dane od firiem
Accenture, s.r.o.
Asseco Solution, a.s.
Bekaert Slovakia, s.r.o.
Dell, s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o
Heineken Slovensko, a.s.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Honeywell, s.r.o.
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
KIA Motors Slovakia, a.s.

Kinstellar Slovakia, s.r.o. (Linklaters)
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Lenovo (Slovakia), s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.
Ringier Axel Springer, a.s.
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o
Slovak telekom, a.s.
Slovalco, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. - člen skupiny Enel
Stredoslovenská Energetika, a.s.
VSE distribúcia, a.s.
ZSE - Západoslovenská energetika, a.s.

Naši partneri
Na Slovensku:
Centrum pre filantropiu, Bratislava
Divadlo z pasáže, Banská Bystrica
Ekonomická univerzita Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Združenie miest a obcí Slovenska
1. slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Aptech Europe, Bratislava
NADSME
Obchodná akadémia, Levice
Konvergencie OZ
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Energetické centrum, Bratislava
UNDP - regionálne centrum, Bratislava
Magistrát hlavného mesta Bratislava
V zahraničí:
Aidmatrix, USA
Alternative Consulting, Maďarsko
Asociace pro mezinárodní otázky, Česká republika
Balkan Civil Society Development Network, Macedónsko
BMW Foundation, Nemecko
Business in the Community, Veľká Británia
Engage, Veľká Británia
Business Leaders Forum, Česká republika
Center for Democracy Foundation, Srbsko
Centre for CSR, Ukrajina
CSR Europe, Belgicko
Congress of Local Authorities from Moldova, Moldavsko
DEMAS (Asociace pro podporu demokracie a lidských práv), Česká republika
DemNet, Foundation for Development of Democratic Rights, Maďarsko
European Partnership for Democracy, Belgicko
Fond of Ideas, Bielorusko
Foundation for a Civil Society, USA
Global Network for Public Interest Law – PILnet, Maďarsko
Institute for the Danube Region and Central Europe, Rakúsko
I Watch, Tunisko
Kasigau Wildlife Trust, Keňa
Kimmage Development Studies Centre, Írsko

Kosovar Civil Society Foundation, Kosovo
KÖVET, Maďarsko
Moi High School Secondary Kasigau, Keňa
Nadace Via, Česká republika
NGO Support Centre, Cyprus
Office for a Democratic Belarus, Belgicko
Pact, Inc. Ukrajina
Realized Worth, USA
Responsible Business Forum, Poľsko
Schwery Consulting, Švajčiarsko
Taproot Foundation, USA
TechSoup, USA
The Center for Strategic Research and Development, Gruzínsko
The Citizens Pact for South Eastern Europe, Srbsko
The Civil Society Development Foundation Hungary, Maďarsko
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Poľsko
Ukraininian Institute for Public Policy, Ukrajina
World Association of the Belarusians Batskauschyna, Bielorusko

Naše členstvo v organizáciách
Sme aktívnym členom viacerých organizácií na Slovensku i v zahraničí.
Na Slovensku:
Americká obchodná komora
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
Klub fundraiserov
V zahraničí:
Business in the Community, Veľká Británia
Engage, Veľká Británia
CONCORD - European NGO Confederation for Relief and Development, Belgicko
CSR Europe, Belgicko
Global Pro Bono Network, USA a Nemecko
Global Reporting Initiative, Holandsko

Ako rozvíjame firemnú filantropiu?
Kľúčovou oblasťou našich aktivít je posiľňovanie firemného darcovstva, vrátane
zodpovedného rozdeľovania asignácie dane. Pomocou zdrojov firiem pomáhame riešiť
problémy Slovenska a rozvíjať jeho občiansku spoločnosť, dobrovoľníctvo a angažovanosť
v prospech verejno-prospešných tém. V roku 2014 sme spravovali 17 nadačných fondov
firiem, prostredníctvom ktorých sme realizovali filantropické aktivity zriaďovateľských firiem.

Nadačné fondy firiem v Nadácii Pontis
V minulom roku sme spravovali 16 firemných nadačných fondov týchto spoločností (v
abecednom poradí):
1. Accenture
2. Dell
3. dm drogerie markt
4. Honeywell
5. Johnson Controls
6. KIA Motors Slovakia
7. Lear
8. Lenovo
9. Lidl
10. Mobis
11. PwC
12. Slovenská sporiteľňa
13. Slovenské elektrárne
14. Stredoslovenská energetika
15. Telekom
16. Západoslovenská energetika
Okrem nich sme spravovali i Fond pre transparentné Slovensko, ktorý podporovalo 15
firiem.
•

Accenture Nadačný Fond - Nadácia Pontis

Spoločnosť Accenture minulý rok rozšírila svoj dlhodobý cieľ. Stanovila si, že do roku 2015
pomôže zamestnať 750-tisíc ľudí na svete. V rámci programu Skills to Succed v nadácii
podporujeme neziskové projekty, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšiť si svoje zručnosti, aby sa
dokázali uplatniť na trhu práce. Cez tento zamestnanecký grantový program sme podporili
11 projektov. Medzi nimi Divadlo Kaplnka v Bratislave, ktorého projekt bol zameraný na
rozvoj podnikateľských zručností mladých umelcov. Tenenet, nezisková organizácia
z Bratislavy zasa mohla vytvoriť chránenú dielňu, v ktorej ľudia so zdravotným
postihnutím poskytujú masérske služby svojim klientom.
V roku 2014 sme v spolupráci s Accenture a neziskovou organizácou Aptech spustili aj
projekt IT v kurze pre mladých absolventov. Ide o vzdelávací program, ktorý pomohol
vyškoliť 40 mladých nezamestnaných absolventov na pozíciu testera webových aplikácií.
Okrem nich 420 ľudí absolvovalo on-line školenie na programovací jazyk C++. Vďaka
programu sa zamestnalo 29 mladých ľudí. Cez Accenture Nadačný fond v Nadácii Pontis
sme v roku 2014 podporili 90 organizácií, vďaka čomu si zvýšilo zručnosti 872 ľudí a 51
ľudí si našlo prácu alebo si založilo svoj vlastný biznis.

•

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

V roku 2014 sme v zamestnaneckom grantovom programe Nadačného fondu Dell
podporili 3 projekty. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska mohla vďaka tomu
zorganizovať letný tábor, kde sa osoby so zrakovým hendikepom učili pracovať s
počítačovými a mobilnými technológiami. Zamestnanci podporili aj projekt, v ktorom Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska mohla vyšetriť sedem šteniat a tie mohli následne
posunúť do výcviku psov pre nevidiacich ľudí. V ďalšom projekte zamestnanci umožnili

Autistickému centru Andreas pomôcť s integráciou detí s autizmom v školských
zariadeniach.
Nadačný fond Dell opäť podporil občianske združenie Návrat prostredníctvom Venture
Philanthropy fondu. Umožnil taktiež Ružovej stužke vykonať aktivity v oblasti prevencie a
boja proti rakovine prsníka. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto mohla obnoviť
zanedbaný parčík pri Avione na Americkom námestí v Bratislave. Do tejto obnovy sa
zapojili aj samotní zamestnanci spoločnosti. Zamestnanci sa taktiež zapojili do
najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe - Naše Mesto.

•

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis

Komunitné záhrady a mestské včelince sú súčasťou projektu Nevyšliapanou cestou, ktorý
podporujeme od roku 2013 z Nadačného fondu dm drogerie markt. Cieľom projektu je
preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života do miest. Okrem tejto
dlhodobej strategickej podpory firma dm drogerie markt motivuje svojich zamestnancov a
umožňuje im prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu pomáhať ľuďom v
ich blízkom okolí.

•

Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis dlhodobo podporuje rozvoj dobrovoľníctva.
V roku 2014 podporil organizáciu najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto,
vďaka čomu mohli zamestnanci rôznych firiem pomáhať zveľaďovať svoje okolie
v Partizánskom či v Bratislave. Pokračovala i podpora materského centra Hojdana, vďaka
ktorej mohli dobrovoľníci z Honeywellu zveľadiť záhradu a vonkajšie priestory. Grant pre
študentskú organizáciu BEST Bratislava pomohol rozvinúť doplnkové vzdelávanie pre
študentov Slovenskej technickej univerzity.

•

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

V roku 2014 podporil Nadačný fond Johnson Controls organizáciu Detského kamarátskeho
tábora, v ktorom 129 detí z Detského domova Necpaly i z bežných rodín zažili spolu
bohatý program zameraný najmä na environmentálnu výchovu.

•

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Nadačný fond Kia Motors Slovakia sa zameriava na podporu mobility, ochrany životného
prostredia a budovanie cyklotrás v žilinskom kraji cez programy Región kultúrne, Región
športuje, Región v pohybe a Región sociálne. Z nadačného fondu sme podporili
rekonštrukciu žilinskej synagógy, v ktorej sme pomohli vybudovať výťah na bezbariérový
prístup budúcich návštevníkov.
V Meste Žilina sme pomohli dobudovať aj veľký park v centre mesta, vybudovať
cyklotrasy, základným školám čiastočne rekonštruovať školy. Cez viaceré zamestnanecké
grantové programy podporuje Nadačný fond Kia Motors Slovakia športové aktivity
občianskych združení, kultúrne aktivity, odstraňovanie bariér verejných priestorov pre
zdravotne postihnutých ľudí alebo rozvoj sociálnych služieb.

•

Nadačný fond Lear v Nadácii Pontis

V roku 2014 sme v Nadácii Pontis otvorili nový Nadačný fond Lear. Uskutočnili sme jedno
grantové kolo, kde zamestnanci spoločnosti mohli odporučiť organizáciu s projektom
prospešným pre komunitu. V tomto grantovom kole „Zamestnanci Lear pomáhajú“ sme
podporili 4 projekty: občianskeho združenia Ulita, Slovenského výboru pre UNICEF, ZŠ s
MŠ v Sládkovičove a Bratislavského spolku medikov.

•

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

Autizmus je diagnóza, ktorá je charakteristická problémami s komunikáciou,
predstavivosťou a schopnosťou nadväzovať sociálne vzťahy. Nadačný fond Lenovo
prostredníctvom projektu Viem ti povedať zlepšoval komunikáciu detí s autizmom

pomocou darovania tabletov s predinštalovanými aplikáciami TapToTalk a ABCD. V roku
2014 sme prerozdelili 100 tabletov, ktoré zvýšili záujem detí postihnutých autizmom učiť
sa, čítať, komunikovať a ochotnejšie spolupracovať. Vďaka skúsenostiam z tejto podpory
sme v roku 2014 zahájili v Nadačnom fonde Lenovo vývoj novej slovenskej elektronickej
aplikácie, ktorej cieľom je zvýšiť záujem a schopnosť komunikácie autistov s okolím.

•

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Cez Nadačný fond Lidl sme v roku 2014 vybudovali tri veľké multifunkčné ihriská na
školách v Žiline, Trnave a v Michalovciach, ktoré využívajú žiaci i široká verejnosť na
športové aktivity. Vybudovanie menších multifunkčných ihrísk sme podporili
i v Malachove, Liešťanoch a Turzovke. Vo Veľkých Úľanoch zrekonštruovali z našej
podpory bežeckú dráhu.

•

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis

V roku 2014 vznikol v Nadácii Pontis i nový nadačný fond spoločnosti Mobis. V tomto roku
ešte len pripravoval svoje aktivity a žiadnu podporu nerealizoval.

•

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

Nadačný fond PwC už dlhodobo spolupracuje s neziskovou organizáciou Depaul
Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova. Každoročne
podporuje cez svoj Zamestnanecký program iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú
pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení.
Zároveň podporuje iniciatívy mladých študentov.

•

Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis

Nadačný fond SLSP i v roku 2014 pomáhal obciam na celom Slovensku zorganizovať
podujatia, ktoré zachovávajú ľudové tradície a zvyky. Neziskové organizácie získali
podporu na záchranu a obnovu historických pamiatok na Slovensku. Prínosným je
grantový program zameraný na podporu aktivít vysokoškolákov, čo prispieva ku kvalite
štúdia a možnosti ich sebarealizácie. O udelení takéhoto grantu rozhodujú študenti
a široká verejnosť hlasovaním cez sociálnu sieť Facebook. Nadačný fond okrem toho
pomáhal i neprofesionálnym futbalovým klubom zveľaďovať ihriská, či zabezpečiť novú
futbalovú výstroj za účelom skvalitnenia prípravy a najmä motivácie detí a mládeže k
aktívnemu tráveniu voľného času na ihrisku. Zdravotne postihnutí športovci mohli získať
grant, ktorý im umožnil zúčastniť sa na športových súťažiach. Strategicky sme
z Nadačného fondu SLSP podporovali slovenské umenie, predovšetkým divadelné.

•

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární prostredníctvom grantového programu Energia pre
život, naďalej pokračoval v podpore organizácií, ktoré poskytujú odbornú pomoc ľuďom
bez domova. Spolu s OZ Vagus, Proti prúdu, Divadlom bez domova a Depaul Slovensko
sme podporili Mesiac bez domova, ktorý mal upozorniť na situáciu ľudí bez domova a na
okraji spoločnosti na Slovensku.
V rámci programu Ekoobec mali obce možnosť získať zdarma audit verejného osvetlenia
a realizovať lepšie opatrenia na dosiahnutie energetických úspor. Zamestnanecký
program Ukážte sa v dobrom svetle ponúka okrem financií aj dobrovoľnícku pomoc
zamestnancov pri aktivitách v mestách a obciach v okolí elektrární. Špeciálny
zamestnanecký program pomohol vybraným rodinám, resp. deťom v extrémne ťažkej
životnej situácii. Ďalšie tri rodiny s deťmi si svojpomocne postavili domy v rámci projektu
Architekti v osade. V Kojaticiach tak
úspešne pokračuje sporiaci a mikropôžičkový
program slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni.

•

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis pomohol školám v žilinskom
kraji ušetriť financie za elektrickú energiu a plyn. Tri základné a štyri stredné školy

vytvorili návrhy a zrealizovali úsporné opatrenia v oblasti osvetlenia hlavne na chodbách v
budove školy.

•

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo venuje komunite Nepočujúcich na
Slovensku. Vďaka nemu sa uskutočňuje už III. ročník programu Mobilný pedagóg. Je to
projekt terénnej ranej starostlivosti určený rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím.
Momentálne je do tohto ročníka zapojených 12 špeciálnych pedagógov a 1 expertka na
komunikáciu. Tí pravidelne navštevujú 32 rodín na celom Slovensku, v ktorých sú deti
s poruchami sluchu do 6 rokov. Doteraz takýto program ranej intervencie, ktorý poznajú
v susednom Česku, Maďarsku a v ďalších krajinách, u nás chýbal.
V roku 2014 sme zorganizovali vo všetkých krajských mestách bezplatné kurzy
slovenského posunkového jazyka pre verejnosť. Pokračovali sme aj v podpore
začínajúcich podnikateľov so sluchovým postihnutím. Cez program Hľadáme ďalší zmysel
– Pre podnikanie si mohli svoj biznis v roku 2014 rozbehnúť ďalší 3 podnikatelia. Zároveň
sme pre doterajších nepočujúcich podnikateľov zorganizovali školenie vo Vysokých
Tatrách, kde získali ďalšie znalosti ako rozvíjať svoj biznis ešte lepšie.
Mladí chlapci z detských domovov žijúci v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove si vďaka
podpore Slovak Telekomu pri Nadácii Pontis mohli zveľadiť farmu, ktorá im pomôže byť
viac sebestačnými. Cez program Pomáhame komunite sme aj takýmto spôsobom
podporili 53 projektov, ktoré sa venovali seniorom, mladým, deťom a ich zmysluplnému
tráveniu voľného času. Podpora putovala aj na obnovu pamiatok, hradov a hradných
zrúcanín v programe Pomáhame pamiatkam, kde bolo podporených 25 projektov napríklad na záchranu hradu Zborov, Hričovského hradu, hradu Dobrá Voda a hradu
Uhrovec.

•

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

Nadačný fond ZSE podporoval strategickú rekonštrukciu a fungovanie historickej pamiatky
budovy Piešťanskej elektrárne. Nadácia Pontis na základe uzavretého memoranda so ZSE
pripravila Piešťanskú elektráreň na kultúrne a vzdelávacie podujatia. Za 4 mesiace od
otvorenia navštívilo Piešťanskú elektrárňu a vzdelávacie workshopy 474 žiakov, 1464
návštevníkov prehliadok a kultúrnych a iných podujatí. Nadačný fond podporoval aj
projekty ako festival komornej hudby Konvergencie, záchranu stredovekých hradov
prostredníctvom Slovenského skautingu, obnovu cykloturistických chodníkov v spolupráci
so Slovenským cykloklubom, alebo zakúpenie špeciálnych chirurgických nástrojov na
modernú liečbu jaziev po popálení.

•

Firmy spoločne bojujú proti korupcii podporou watchdogov

Fond pre transparentné Slovensko vytvárajú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické
princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého
verejného života. Ich snahou je, aby v našej krajine fungovali jednoznačné pravidlá
a transparentnosť a aby tu bola vymožiteľnosť práva pre všetkých..
Firmy sú presvedčené, že situáciu na Slovensku je nevyhnutné riešiť a vyvíjať spoločenský
tlak na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa rozhodli podporiť watchdogové a
analytické organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie a vyvíjajú tlak na
systémové opatrenia na hospodárne spravovanie vecí verejných.
Fond pre transparentné Slovensko podporujú: Accenture, Embraco Slovakia, Heineken
Slovensko, Slovak Telekom, Slovalco, Slovenské elektrárne, ZSE, VSE, Slovenská
sporiteľňa, advokátska kancelária Hillbridges, Bayer, DM drogerie markt, Pfizer, GSK,
advokátska kancelária TalorWessing.
V druhom ročníku sme z fondu podporili Alianciu Fair-play, VIA IURIS, Transparency
International Slovensko, INEKO a SGI celkovou sumou 80-tisíc eur. Najväčšia časť
podpory išla do zmien v súdnictve. Aktivity mimovládnych organizácií prispeli k
významným zmenám v slovenskej justícii - k mobilizovaniu verejnej diskusie, vytváraniu
tlaku na politikov a tak v konečnom dôsledku aj k dobrému výberu dôležitých súdnych

funkcionárov. A hoci tieto zmeny len predznamenávajú zásadnejšie reformy, ktoré na
našu justíciu čakajú - z hľadiska atmosféry vo vnútri samotného justičného systému, ako
i formovania verejnej mienky, sú to zmeny veľmi významné.
O podpore projektov rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Konštantín
Čikovský, novinár; Barbora Demešová, novinárka; Oľga Feldeková, publicistka; Tomáš
Janovic, spisovateľ; Martin Slosiarik, sociológ; Marie Vrabcová, publicistka; Lenka
Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

DobraKrajina.sk naďalej mení tvár Slovenska
Pomoc zdravotne znevýhodneným, ľuďom bez domova či azylantom žijúcim na Slovensku,
oživenie verejného priestoru, boj proti korupcii a ochrana prírody. Cez darcovský portál
DobraKrajina.sk sme aj v roku 2014 podporovali správne iniciatívy šikovných ľudí a
organizácií okolo nás. Ľudia na Slovensku minulý rok podporili 56 projektov sumou
95 547,12 eur.
Projekty na darcovskom portále dôkladne preveruje Nadácia Pontis. Vyberajú ich
a priebežne monitorujú členovia správnej rady: Jarka Hargašová-Lajčáková, Janko Kuric,
Táňa Pauhofová, Michal Kaščák, Tomáš Janovic, Vladimír Bužek, Lenka Surotchak, Ján
Orlovský, Peter Škodný, Pavol Haulík.
Organizácie sa zapojili do Restaurant Day
Vybrané organizácie z DobraKrajina.sk sa zapojili do májového Restaurant Day. Vo
svojich jednodňových reštauráciách ponúkali originálne recepty v rôznych lokalitách
Bratislavy a v Dobšinej sa aj takýmto spôsobom mohli stretnúť s ľuďmi a vysvetliť im, ako
každodenne pomáhajú komunite a svojim klientom. Návštevníci počas Restaurant Day
podporili neziskovky sumou celkovo 2.868 eur.
Pomohli sme rodinám zasiahnutým povodňami na Balkáne
V srbskom meste Obrenovac, ktoré utrpelo najväčšími škodami po májových povodniach,
postavili v druhej polovici roka 2014 prvých 10 domov pre najpostihnutejšie rodiny. Na
výstavbu týchto domov prispeli aj darcovia zo Slovenska cez Dobrú krajinu vo výške viac
než 9,5 tisíc eur. Iniciátorom zbierky na pomoc Balkánu po povodniach bola slovenská
pobočka Ringier Axel Springer, ktorá má v Srbsku svoju sesterskú spoločnosť a aj takto
prakticky vyjadrila solidaritu svojim kolegom. Na riešenie následkov povodní prispeli
tisícky darcov. Pridal sa aj operný spevák Otokar Klein, ktorý spolu s ďalšími umelcami
zorganizoval na pomoc zaplavenému Srbsku a Bosne a Hercegovine operný koncert.
Na festivale Bažant Pohoda sme otvorili Dobrú kaviareň
Dobrakrajina.sk nechýbala ani na najväčšom hudobnom festivale Bažant Pohoda. V
spolupráci s ďalšími neziskovkami sme pripravili zaujímavé diskusie o ľuďoch bez domova,
utečencoch, startup-och či korupcii na Slovensku. Novinári sa venovali slobode médií,
dotkli sa aj kauzy Čentéš a Ústavného súdu a namiešali sme pre vás aj divadelnú
ochutnávku v podobe hercov – nehercov z Divadla bez domova a študentov Divadla Laab,
ktorí zahrali známu hru Zachráň si svojho Afričana. V Dobrej kaviarni pomáhali
dobrovoľníci zo 17 neziskoviek, ktorí za malý príspevok ponúkali dobrú kávu, croissanty,
zeleninové taštičky či bazovú limonádu. Spoločne sme vyzbierali 20 379,80 eur, ktoré
putovali na projekty neziskoviek.
24-hodinový darcovský maratón vyhrali Nezábudka a ZOMOS
V lete sme už druhýkrát usporiadali 24-hodinovku pre Dobrú krajinu v spolupráci
s Rádiom Expres. Ľudia mohli za 24 hodín podporiť projekty neziskoviek, ktoré im boli
blízke. Tá, ktorá získala najvyšší dar a najviac darcov, dostala bonus 500 eur. Víťazom sa
stala Nezábudka zo Senca, ktorej sa podarilo počas jedného dňa vyzbierať 1307,50 eur
od 140 darcov. Druhým víťazom bol ZOMOS, ktorého projekt Vzdelávanie k občianskym
právam získal najvyšší dar 200 eur. ZOMOS podporilo 71 darcov a podarilo sa mu
vyzbierať 1060,25 eur. Ďalšie zapojené projekty mali tiež úspech. Maják získal pre svoj
projekt arteterapie pre hluchoslepých skvelých 285 eur, Amnesty International Slovensko
získala pre projekt živých knižiek 147,50 eur, BROZ a ich projekt ochrany Dunajských
luhov 112,50 eur, Člověk v tísni získali pre doučovanie s tútoring 200,50 eur, Klub
Detskej Nádeje 159,50 eur a Renovatio-Nova 123,50 eur.

Zdolávali Tvrďáka
Plazili sa pod ostnatý drôt, museli prebrodiť úsek Dunaja, prekonať štrkovitý kopec či
preplávať úsek vodného kanála. Pretekári zo Slovenska, Maďarska, ba dokonca zo
Španielska či Nemecka si cez víkend otestovali svoju silu, vytrvalosť a v niektorých
prípadoch aj odvahu. Takmer 1400 bežcov a bežkýň sa v sobotu 20. septembra na
Divokej vode v Čunove postavilo na štart prekážkového behu Tvrďák. Viac ako 100 z nich
sa odhodlalo prekonať 5 kilometrov rôznych prírodných aj umelých prekážok pre pomoc
neziskovým organizáciám, ktoré Slováci môžu podporiť cez DobraKrajina.sk.
Za 10 neziskoviek z DobraKrajina.sk sa rozhodlo bežať 115 bežcov. „Svojou účasťou na
Tvrďákovi chceli povzbudiť ľudí s onkologickými ochoreniami, mentálnym postihnutím, ale
tiež zdravotným hendikepom. Dano Uličný sa stal najrýchlejším bežcom Tvrďáka za
neziskovku. Zabehol ho za 31 minút a 52 sekúnd. Keďže bežal za integrované pohybové
divadlo Len Tak Tak, získal pre nich odmenu 250 eur. Suma putovala na schodolez, ktorý
pomôže telesne postihnutým tanečníkom prekonať 12 schodov do tanečnej sály v
Pisztoryho paláci v Bratislave.
Mnohí zareagovali na výzvu jednej z bežkýň Moniky Smolovej, ktorá splnila svoj sľub a po
cieľovej vyzbieranej sume bežala Tvrďáka v outfite Hello Kitty. Ďalšiu odmenu 250 eur tak
získala skupina dobrovoľníkov z organizácie Púpava. Tí pomáhajú mladým ľuďom z
detského domova v Kolárove pri osamostatnení sa po dovŕšení 18-tich rokov. Pred
Tvrďákom sa im podarilo vyzbierať najvyššiu sumu 2.896 eur, vďaka ktorým budú môcť
pokračovať vo vzdelávaní a aktivitách pre mladých domovákov.
Mesiac bez domova sme venovali opusteným
Bezdomovectvo sa nás týka. Aj takýto odkaz prišli odovzdať návštevníci koncertu Doma
dobre do nízkoprahovej nocľahárne Depaul Slovensko, ktorí prispeli na organizácie
venujúce sa ľuďom bez domova. Počas koncertu sme spoločne vyzbierali 2.103,59 eur. Do
kasičiek DobraKrajina dokonca prispievali aj ľudia bez domova. Len v Bratislave sa pritom
podľa odhadov pohybuje 4000 ľudí v núdzi, ktorí žijú v náročných sociálnych
podmienkach. Mesiac bez domova chcel upozorniť práve na tento fakt a vyzvať
samosprávy v jednotlivých mestách, aby tento problém začali riešiť. Počet ľudí bez
domova totiž z roka na rok rastie. Cieľom nadácie a zapojených organizácií ako Depaul
Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Vagus a Proti prúdu bolo apelovať na mestá
a inštitúcie, aby sa naliehavým problémom začali zaoberať.
Koncert podporili aj kapely ako Lola Marsh z Izraela, Korben Dallas Symphony, Franta
Project v podaní Divadla bez domova a Puding pani Elvisovej. S jeho organizáciou nám
pomáhal Michal Kaščák. Nechýbal ani známy výtvarník Erik Binder, ktorý počas koncertu
navaril výtvarnú večeru.
Ľudia mohli Mesiac bez domova podporiť aj organizovaním benefičných #domadobre
večerí a výťažok poukázať do spoločnej zbierky cez Dobrú krajinu. Počas vianočných trhov
Pod pyramídou prispel navarenou kapustnicou aj Jaroslav Žídek, z ktorej sa medzi
návštevníkov vydalo asi 200 porcií. Jej ochutnaním mnohí prispeli na Mesiac bez domova,
čím sa aj vďaka zaslaným SMS na číslo 834 spoločne podarilo vyzbierať viac ako 7.000
eur. Výťažok zbierky putoval rovnakým dielom medzi 4 organizácie, ktoré sa venujú
ľuďom bez domova.

Charitatívny projekt Srdce pre deti naďalej pomáha
deťom v núdzi
Charitatívny projekt a verejná zbierka Srdce pre deti štvrtý rok fungoval pod darcovským
portálom DobraKrajina.sk. Ide o spoločný projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis,
ktorý pomáha slovenským deťom so zdravotným znevýhodnením a rodinám s deťmi v
núdzi.
Za uplynulé štyri roky sme cez Srdce pre deti pomohli priamo alebo prostredníctvom
zakúpenia nemocničných prístrojov a poskytnutých služieb viac ako 17.500 deťom. Všetky
príbehy detí zverejňujeme na portáli Srdcepredeti.sk spolu s formou a výškou poskytnutej
pomoci.

Minulý rok sme priamo podporili 301 detí. Medzi nimi Kristiána Kredátusa z Banskej
Bystrice, ktorému v dôsledku popôrodných komplikácií a otravy krvi amputovali časť ruky
a chodidla. Rodine sme pomohli kúpou osobného auta.
Timea Homolová z obce Nitrianske Sučany sa so sestrou a mamou tešili zo staršieho
domu, ktorý spoločne zrekonštruovali. Po nešťastnej udalosti im však dom zhorel a rodina
prišla o všetko. Cez Srdce pre deti sme jej pomohli zabezpečiť plastové okná, nábytok
a elektrický sporák.
Dominik Šulík z Černíka dostal špeciálny rehabilitačný kočík, aby mohol byť v kontakte
s okolitým svetom. Chlapec nevie sám dýchať, prehĺtať, spontánne sa nehýbe a má
ochabnuté svaly. Rodičia Parišoví z Hornej Súče majú šesť detí, tri z nich trpia detskou
mozgovou obrnou. Otec rodiny, ktorý pracuje ako krmič v družstve, nevie zabezpečiť
potreby veľkej rodiny, preto sme rodine pomohli kúpou nábytku, matracu a roštu. Počas
celého roka sme navštevovali rodiny z celého Slovenska a fotky z návštev spolu s ďalšími
zaujímavými informáciami uverejňujeme na našej Facebookovej stránke, kde máme vyše
5-tisíc fanúšikov.
Počas roka 2014 sme vyhlásili 9 individuálnych zbierok, ktoré boli podporené článkami
v Denníku Nový Čas. Aj vďaka nim sa nám podarilo vyzbierať viac ako 43-tisíc eur.
Zorganizovali sme tiež Medzinárodný deň detí s bohatým programom v bratislavskej ZOO,
počas ktorého návštevníci prispeli sumou 225 eur. Exminister školstva Peter Pellegrini
minulý rok venoval svoj odstupný plat 5-tisíc eur a osobne sa stretol s nádejnou
plavkyňou Evou Szépovou zo sociálne slabej rodiny.
Oddeleniu laboratórnej medicíny bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Kramáre sme odovzdali elektroforetický prístroj, ktorý diagnostikou ochorení kostí a
pečene pomôže ročne vyše 500 deťom z celého Slovenska.
Vďaka partnerstvu s O2 Slovensko sme šiestim nemocniciam po celom Slovensku a tiež
niekoľkým rodinám odovzdali kyslíkové prístroje v celkovej hodnote 25-tisíc eur. Ročne
pomôžu viac ako osem tisíc deťom. Mobilný operátor O2 Slovensko tiež venoval 1 euro za
každý odovzdaný starý mobil a prispel sumou 1.543 eur. Bežci z TV JOJ počas
decembrovej bežeckej akcie Zimná desiatka vyzbierali 210 eur a redaktor Jožo Kubáni
vyniesol logo Srdca pre deti do výšky 2100 metrov.
Viac ako 367-tisíc eur sa podarilo vyzbierať v decembri vďaka divákom televízneho
galavečera Srdce pre deti, ktorý sa prvýkrát vysielal naživo za účasti viacerých osobností
zo šoubiznisu. Náklady na správu charitatívneho projektu Srdce pre deti v Nadácii Pontis v
plnej výške hradí vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia. Takisto hradí aj hlavnú
časť režijných nákladov galavečera. Realizáciu a odvysielanie televízneho programu
podporujúceho zbierku umožnili tiež Televízia JOJ a dodatkové granty určené na jeho
výrobu. Peniaze darované vo verejnej zbrierke sú preto do posledného centa použité na
pomoc deťom.

Program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex
Filantropický program Kvalitnejší život so sklerózou multiplex realizujeme pre podporu
ľudí so sklerózou multiplex od roku 2013. Ide o pacientov, ktorí denne bojujú s poruchami
zraku, pamäte a kvôli obmedzenej motorike sa dostávajú do sociálnej izolácie. V dôsledku
choroby často zabúdajú na liečbu, čím sa ich zdravotný stav opätovne zhoršuje. Nadácia
Pontis a spoločnosť Novartis prišli s myšlienkou dlhodobého zapožičiavania tabletov
s prístupom na internet a špeciálnou aplikáciou, ktorá pomáha pacientom dodržiavať
pravidelnú liečbu. Jej súčasťou je pripomienkovač, kedy užívať lieky, adresár pre
vkladanie kontaktov na lekárov, plánovač termínov lekárskych vyšetrení, popis cvičení pre
udržiavanie motoriky a celkovej mobility či informácie o nárokoch na sociálnu podporu.
Keďže odozvy od pacientov sú veľmi pozitívne, v programe sme sa rozhodli pokračovať aj
počas roka 2014. V rámci projektu sme takto doposiaľ pomohli 119 ľuďom so sklerózou
multiplex.

Fórum o firemnej filantropii
Ako získať motivovaných zamestnancov? Motivácia sa nedá prikázať a nadšenie ľudí sa
nedá vymôcť hrozbami. 7. ročník Fóra o firemnej filantropii sme venovali motivácii a
zapájaniu zamestnancov do pro bono aktivít. Zamestnancom chýba pocit zmysluplnosti a
angažovanosť v práci. Oddelenia ľudských zdrojov hľadajú možnosti ako prilákať
talentovaných ľudí a tých najlepších si potrebujú udržať. Firmy vytvárajú programy
podporujúce profesionálny rast a rozvoj líderstva. Hľadajú možnosti pre inovácie a nové
trhové príležitosti. Mnohé firmy podporujú komunity, v ktorých pôsobia, ale dopad ich
investície je otázny. Reputácia je pre firmy kľúčová. Mnohé firmy by chceli by viac
podporovať neziskové organizácie, no klesajúce rozpočty im to neumožňujú.
Hlavným rečníkom podujatia bol Ari Weinzweig, spolumajiteľ a riaditeľ úspešnej firmy
Zingerman’s Community of Businesses, ktorá je označovaná za najúžasnejšiu malú firmu
v USA. Ari zdieľal skúsenosti tejto vizionárskej firmy o tom, že len dodržiavanie 12
prirodzených zákonov biznisu zabezpečí skutočné nadšenie a lojalitu zamestnancov.
Pro bono služby ponúkajú odpoveď na mnohé výzvy, a to tým, že oproti klasickej
filantropii nie sú pre firmu len nákladom, ale novou príležitosťou na rozvoj. Aj o tom
hovoril počas Fóra Max Skolnik, riaditeľ Washingtonskej pobočky Nadácie Taproot. Na fóre
sa formou Bar Campu predstavilo tiež 10 príkladov najlepšej praxe firiem v oblasti
motivácie zamestnancov. Spoločnosť Aon Hewitt vyhlásila výsledky ocenenia Best
Employers Slovakia 2014. Podujatia sa zúčastnilo takmer 170 manažérov firiem, ktoré
pôsobia na Slovensku.
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Nadácia Pontis každoročne vydáva správu o stave udržateľnosti občianskej spoločnosti na
Slovensku. Správa ukázala, že politické a náboženské prostredie je polarizované
a mimovládne neziskové organizácie nemajú kapacity kultivovať verejnú diskusiu. Napriek
ekonomickému rastu, organizácie v roku 2014 nemali zdroje na rozvoj vlastnej
infraštruktúry. Post splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti ostal väčšiu
časť roka neobsadený, čím sa znížila schopnosť mimovládnych neziskových organizácií
adresovať svoje požiadavky smerom k slovenskej vláde. Počas roka 2014 sa zhoršila aj
finančná situácia, životaschopnosť, aj infraštruktúra neziskového sektora, čo viedlo vo
všeobecnosti k zhoršeniu udržateľnosti.
Mimovládky naopak uvítali pozitívny prístup prezidenta k oceňovaniu ich práce a
občianskeho aktivizmu. Na svoju inauguráciu pozval aj zástupcov neziskoviek. V rámci
voľby predsedu Najvyššieho súdu bola tiež úspešná kampaň watchdogov Za dobrú voľbu,
vďaka ktorej v septembri 2014 nebol zvolený starý predseda Najvyššieho súdu.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
Osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou
Pontis a Centrom pre filantropiu založilo v roku 2013 spoločnú Asociáciu firemných nadácií
(ASFIN). Asociáciu tvoria Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne,
Nadácia VÚB, Nadácia Tesco spolu s nadačnými fondmi Slovenských elektrární, Telekomu
a ZSE v Nadácii Pontis. Spojili sa, aby mohli rozvíjať darcovstvo, transparentnosť a úroveň
etiky v sektore firemných nadácií a fondov.
Podstatná časť úsilia v roku 2014 smerovala k udržaniu dôvery v unikátny mechanizmus
asignovania podielu dane firmami. Prepájanie najdôležitejších subjektov využívajúcich 2
% dane a spoločné diskusie viedli k vyjasňovaniu si roly firemných nadácií a nadačných
fondov a k rozbehu príprav sektorových štandardov transparentnosti.

Štandard komunitné investovanie
V Nadácii Pontis firmám už niekoľko rokov pomáhame merať ich darcovské aktivity.
Slovak Telekom, ZSE a Allianz – Slovenská poisťovňa využívali túto metodiku pre svoju
internú komunikáciu a pre informácie, kam investujú svoje dary, pre koho, do akých
oblastí a s akým dopadom.

Firmy vedieme k zodpovednému podnikaniu
Nadácia Pontis už niekoľko rokov vedie firmy k tomu, aby na Slovensku podnikali slušne a
zodpovedne. Našou snahou je presvedčiť nielen ľudí z firiem, ale aj verejnosť o tom, že
etický a férový prístup v podnikaní je dôležitý a prospešný pre celú spoločnosť. Okrem
toho, že zodpovedný biznis prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju komunít a krajiny,
posilňuje dôveru zákazníkov a lojalitu zamestnancov, znižuje tiež firme náklady a zvyšuje
jej zisk. Zároveň zvyšuje príťažlivosť firmy pre potenciálnych zamestnancov, aj
investorov.
Nadácia administruje
združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum,
každoročne organizujeme najväčšiu konferenciu v strednej Európe, ktorá sa venuje
aktuálnym trendom a výzvam v zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit a odovzdáva
prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne príklady firiem v oblasti
zodpovedného biznisu a firemnej filantropie.
CEE CSR Summit hostil svetových CSR odborníkov
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe CEE
CSR Summit privítalo v bratislavskej Starej Tržnici 170 expertov na zodpovedné
podnikanie, manažérov komunikácie a udržateľnosti. Hlavným rečníkom bol Vincent
Stanley, spoluzakladateľ americkej outdoorovej spoločnosti Patagonia.
Summit sa venoval aktuálnym témam, prečo by firmy mali vyrábať udržateľné produkty
a služby a ako viesť zákazníkov k zodpovednej spotrebe. Pri 10 diskusných stoloch sa
účastníci mohli s expertmi porozprávať aj na témy, ako work-life balance, efektívna CSR
komunikácia, či dialóg so stakeholdermi. Po Summite sme otvorili Trhovisko
zodpovedných riešení. Predstavilo sa na ňom vyše dvadsať firiem, ktoré sa snažia
podporiť svojich zákazníkov v zodpovedných spotrebiteľských rozhodnutiach či
v ekologickom správaní.
Akú moc majú ľudia ako spotrebitelia a zákazníci v peňaženkách? Môže sa aj vďaka ich
malým každodenným rozhodnutiam zmeniť svet k lepšiemu? Je lepšie si veci radšej
požičať ako kúpiť? A čo robiť s jedlom, ktoré vyhodíme do koša a pritom by mohlo pomôcť
ľuďom v núdzi? Aj týmto témam sa venoval Týždeň zodpovedného podnikania, ktorý
bol sprievodným podujatím CEE CSR Summitu pre verejnosť. Celý týždeň bol spojený so
zaujímavými diskusiami, premietaním dokumentárnych filmov a dvoma prezentáciami
v bratislavskom kníhkupectve Martinus a v Kontakte.
Za inšpiratívne príklady firmy získali cenu Via Bona Slovakia
Via Bona aj v roku 2014 priniesla to najlepšie, čo sa v zodpovednom podnikaní a firemnej
filantropii udialo v uplynulom roku. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých
odborníkov posudzovala 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom,
poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie
alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku. Firmy súťažili v 7
kategóriách. Tento rok pribudla aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia v on-line
hlasovaní cez portál HNonline.sk. Z prijatých 52 nominácií postúpilo do užšieho výberu
22. Ocenenie Via Bona Slovakia sme odovzdali počas slávnostného galavečera 14.
apríla 2014 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Hlavné ceny odovzdal
dezignovaný slovenský prezident Andrej Kiska.
Zodpovedná veľká firma
Najväčší výrobca elektriny Slovenské elektrárne dbá nielen o zamestnancov a životné
prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto.
Spoločnosť ponúka zamestnancom širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov
na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov

dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich
neskorší život v starobe. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a
navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné
zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov.
Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych
Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo
zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko s cieľom vyvinúť verejný tlak na
zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj
podpore nepopulárnych tém v spoločnosti ako sú ľudia bez domova cez organizácie
Depaul Slovensko či Proti prúdu. Podporujú originálny projekt bývania Člověka v tísni,
v rámci ktorého si zapojení obyvatelia rómskej osady v Kojaticiach na východnom
Slovensku stavajú domy s pomocou mladých architektov. Spoločnosť podporuje aj rozvoj
obcí v spádových oblastiach elektrární.
Zodpovedná malá/ stredná firma
Slovak Spectator / The Rock sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli
pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom
a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny
už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich ako aj
študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a
silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator
poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu
vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov
bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál
dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú
neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock
vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych
mienkotvorných médiách.
Skvelý zamestnávateľ
Slovnaft v snahe uľahčiť ženám nástup späť do práce po rodičovskej dovolenke prišla
rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku
a detské jasle v blízkosti pracoviska. Zrekonštruovala staré nevyužívané priestory
blízkeho učilišťa a zriadila materskú školu Slovnaftáčik pre deti zamestnancov, ale
aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času
zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch (anglický i maďarský) a
zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu
cenu.
Férový hráč na trhu
Portál Profesia.sk, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou
Edujobs.sk. Snaží sa bezplatne prepojiť verejné školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o
prácu v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní
pracovných miest na školách. Pred jeho spustením sa pracovné ponuky v oblasti školstva
zo zákona zverejňovali predovšetkým na weboch krajských školských úradov. Po tom, ako
jeden zo zamestnancov hľadal pedagogického asistenta pre svojho syna a mal problém
nájsť kvalifikovaného odborníka, v Profesii prišli s nápadom. Vytvorili špecializovaný
portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky a
od jeho spustenia sa ukázalo, že záujem o miesta v školstve skutočne je.
Zelená firma
Nábytkárska spoločnosť IKEA Bratislava prišla ako prvá s nahradením drevených paliet
za papierové palety, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné
palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu a vďaka tejto zmene sa na Slovensku od
minulého roka znížil počet kamiónov, ktoré prepravujú výrobky IKEA, o 200. To viedlo aj
k zníženiu emisií CO2 a ďalších nákladov. Papierové palety po použití putujú na ďalšiu
recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný
tovar. Cieľom IKEA je do roku 2016 znížiť emisie CO2 o 20 %.
Dobrý partner komunity
Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať
prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou
skôr poškodia, ako pomôžu. Krajina záchrancov je na Slovensku prvý firemný projekt,

ktorý sa snaží naučiť širokú verejnosť, ako správne poskytovať prvú pomoc. Spoločnosť
Pfizer Luxembourg preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť
každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka
www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má
každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený
krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov.
Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z
poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.
Podporovateľ dobrovoľníctva
Zamestnanci Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa každodenne stretávajú s rôznymi
nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť
nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú
deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra v rámci dobrovoľníckeho projektu
Lepší život, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné
vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti
zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo
spoločné Vianoce.
Čestné uznanie Podporovateľ dobrovoľníctva
Aktívne starnutie sa stáva čoraz naliehavejšou témou. Spoločnosť Hewlett – Packard
Slovakia sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami
spoločnosti. V rámci projektu Elderly sa dobrovoľníci stretávajú s obyvateľmi domova
raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú
spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.
Cena verejnosti
Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najekologickejších ubytovacích
zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy
v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorý realizovala rodinná firma Green Investments
Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej
energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to
s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú
znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo
studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu.
Biologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. K
ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú
bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo
výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá,
šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do
firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej
komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život
na Sliači.
O cene rozhodovalo 47 nezávislých odborníkov v jednotlivých kategóriách:
Skvelý zamestnávateľ: Jozef Ondáš, Zora Bútorová, Lukáš Bakoš, Katarína
Matulníková, Roman Kurnický, Tomáš Jurík
Férový hráč na trhu: Hana Šimková, Martin Mazág, Richard Ďurana, Milan Mokráň,
Dušan Ondrušek, Radovan Pala, František Kočan
Zelená firma: Andrej Kovarik, Peter Robl, Pavol Žilinčík, Kvetoslava Matlovičová, Martin
Kováč, Martin Eisenberg
Dobrý partner komunity: Daniela Danihelová, Daniela Olejárová, Miroslav Cangár,
Stanislav Gurka, Eva Kováčová, Mariana Kováčová, Vazil Hudák, Juraj Smatana
Podporovateľ dobrovoľníctva: Miriam Petríková, Janette Motlová Maziniová, Juraj
Bobula, Monika Bandúrová, Mária Ďurajková, Martin Simon, Andrej Findor
Zodpovedná veľká firma: Andrea Danihelová, Tatiana Švrčková, Ján Bača, Ján
Orlovský, Zuzana Čaputová, Gabriela Dubcová, Fedor Blaščák, Andrea Ferancová
Zodpovedná malá/stredná firma: Eva Babitzová, Zuzana Bartošovičová, Martin Štrba,
Daniel Pitoňák

Zodpovedné podnikanie na Slovensku podporujeme už 10 rokov
Neformálne združenie firiem Business Leaders Forum, ktoré sa zaviazali zodpovedne
podnikať, oslávilo uplynulý rok 10 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa
generálni riaditelia členských firiem stretli 10. decembra v priestoroch Galérie Nedbalka v
Bratislave. Svojimi podpismi deklarovali novú verziu Memoranda o zodpovednom
podnikaní BLF Memorandum 2020, ktoré je odpoveďou na európsku iniciatívu
Enterprise 2020.
Firmy v Business Leaders Forum deklarovali, že budú:
• zohľadňovať a vyhodnocovať sociálne, etické a environmentálne dopady svojho
podnikania a usilovať sa o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie;
• zlepšovať život a budovať vzťahy so svojimi partnermi: zamestnancami, zákazníkmi,
dodávateľmi, komunitami a inými subjektmi vo vzájomnom partnerstve, a to využitím
dialógu, podporou diverzity a rešpektovaním ľudských práv;
• riešiť spoločenské a ekologické problémy inovatívnymi riešeniami a ponukou
sociálnych produktov a služieb, ktoré prinášajú hodnotu pre biznis a spoločnosť;
• mať kultúru riadenia, založenú na etike, transparentnosti a reportovaní aktivít;
• prispievať k riešeniu problémov lokálnych, národných a európskych spoločenských a
podnikateľských tém, akými sú adaptácia na klimatickú zmenu a udržateľnosť miest,
vzdelávanie pre prax a aktívne starnutie, predvídateľnosť legislatívneho prostredia a
integrácia vylúčených skupín.
Business Leaders Forum sa úspešne rozrastá. Minulý rok dosiahlo 32 členov, keď do
neho pribudlo sedem spoločností: Volkswagen Slovakia, Metlife, Novartis, Pivovary
Topvar, GSK Slovensko, Whirlpool Slovakia a Kaufland Slovenská republika. Pre firmy
sme aj minulý rok organizovali pravidelné stretnutia, na ktorých zdieľali svoje skúsenosti
v rôznych oblastiach. Snahou združenia je zavádzať zodpovednosť dovnútra
firiem, zvyšovať starostlivosť voči svojim zamestnancom, byť férový na trhu voči
zákazníkom a dodávateľom a svojimi aktivitami chrániť životné prostredie. Naliehavým
témam a výzvam sa venujeme na jesenných seminároch a workshopoch. Ich výsledkami
sú praktické odporúčania a rady pre firmy, ktoré následne medializujeme, aby boli
prínosom aj pre ďalšie slovenské firmy.
Ekologická doprava
Efektívnejší manažment vozového parku, zdieľanie áut alebo služobných jázd, využívanie
zelených a energeticky úsporných vozidiel, podpora verejnej dopravy, cyklistiky a pešej
dopravy. To sú hlavné odporúčania, ktoré sformulovali manažéri z firiem ako Dalkia,
Orange
Slovensko,
Slovalco,
Slovenské
elektrárne,
T-Systems
Slovakia
a
Východoslovenská energetika. Minulý rok s vedením Michaela Glotz-Richtera a Bonnie
Fenton z Nemecka spoločne diskutovali o tom, čo všetko môžu robiť, aby znížili svoje
náklady a zároveň si zabezpečili zdravých a spokojných zamestnancov. Zlá dopravná
situácia v mestách má totiž negatívny vplyv nielen na zdravie obyvateľov, ale aj na
fungovanie firiem, ktoré v nich podnikajú. Veľké firemné vozové parky by sa preto už mali
stať čoskoro minulosťou. Tejto téme sme sa venovali aj v projekte Udržateľná doprava
v Bratislave, na ktorom sme spolupracovali s Energetickým centrom, regionálnou
pobočkou UNDP a mestom Bratislava.
Firmy berú ohľad na životné prostredie
Výkyvy počasia a klimatická zmena sú pre firmy novou výzvou. Meniaca sa klíma
zasahuje aj podnikanie a aktivity mnohých z nich. Firmy čoraz viac musia prispôsobovať
svoje aktivity vyšším teplotám, nižším zrážkam či silnejším vetrom. Aj to zdôraznil expert
na adaptačné politiky firiem voči klimatickej zmene Piero Pelizzaro z britskej
konzultačnej agentúry Acclimatise počas košického seminára Adaptácia firiem na
klimatickú zmenu, ktorý sa konal v septembri.
O tom, že klimatickú zmenu nemusíme vnímať len ako hrozbu, ale aj ako príležitosť pre
nový biznis, hovoril aj Igor Vereš z Ministerstva životného prostredia SR. Opatrenia na
znižovanie negatívnych dopadov podnikania na životné prostredie predstavili zástupcovia
spoločností VSE Holding, Heineken Slovensko, Tesco Stores SR, Dalkia (teraz Veolia)
a Volkswagen Slovakia.

Osobný a pracovný život zamestnancov
Dvojkariérne manželstvá, dôraz na rýchlosť a výkon, popritom starostlivosť o deti, ale aj o
starnúcich rodičov môžu viesť k neustálemu tlaku a stresu zamestnancov. O tom, ako
udržiavať rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom, diskutovali HR
manažéri z firiem Ceragon Networks, HP Slovakia, Philip Morris Slovakia, Skanska SK,
Slovalco, Stredoslovenská energetika, SSE, Tatra banka a VÚB banka. Workshop
Podpora Work-Life Balance zamestnancov, ktorý sa konal v apríli minulého roka,
2014, viedla Lýdia Sirotová a Branislav Jovankovič zo spoločnosti McROY Slovakia.
Vo svojich odporúčaniach radili zaviesť väčšiu flexibilitu času a miesta výkonu práce,
nestrácať kontakt so zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke, poskytnúť
podporu pracovníkom v ťažkých životných situáciách či nepodceňovať transparentnú
a obojstrannú komunikáciu. Práve tieto opatrenia môžu byť cestou, ako získať lojálnych
a produktívnych ľudí. Prieskumy ukazujú, že flexibilita na pracovisku má až šesťnásobne
väčší vplyv na zníženie fluktuácie zamestnancov než zvýšenie platu.
Spolupráca s dodávateľmi sa firme oplatí
Obstarávanie vo firmách sa v posledných rokoch zmenilo. Už nejde len o neviditeľné
oddelenie uhrádzania faktúr dodávateľom, ale aj o šetrenie nákladov, budovanie vzťahov
a hľadanie konkurenčných výhod u dodávateľov. Firmám sa oplatí posilňovať odbornosť a
nezávislosť oddelenia nákupu, jeho funkciu ako nositeľa hodnôt navonok, sústrediť sa na
inovácie a budovanie partnerstva s dodávateľmi, či klásť dôraz na efektívnu logistiku a
tiež venovať osobitnú pozornosť rozvojovým krajinám. Aj to vyplynulo z odporúčaní, ktoré
vytvorili pre ďalšie firmy na Slovensku manažéri nákupu a obstarávania z Ceragon
Networks, Embraco Slovakia, Orange Slovensko, Slovalco, Slovenských elektrární,
Skanska SK, Východoslovenskej energetiky, SE Holding a ZSE počas workshopu Rola
nákupu/obstarávania v zodpovednej firme pod vedením Štefana Leibiczera,
európskeho šéfa nákupu z Embraco Slovakia.
Ako čo najefektívnejšie pracovať s dodávateľmi, prečo je výhodné pre obe strany vytvoriť
si rovnocenné partnerstvo aj či je nutné meniť očakávania od spolupráce s dodávateľmi
v jednotlivých krajinách – to boli hlavné témy októbrového seminára Zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem zodpovedným riadením dodávateľského reťazca, ktorý
bol určený manažérom nákupu/obstarávania. Seminár viedla Mellissa Whellams
z kanadskej spoločnosti Avanzar Consulting, ktorá spolupracovala s mnohými
poprednými svetovými firmami v ťažobnom priemysle. Najlepšie príklady z firiem
prezentovali manažéri z Tesco Stores SR, Siemens a Ekoltech Lučenec.
Týždeň alternatívnej dopravy
So zapojenými firmami z Business Leaders Forum sme sa opäť zapojili do Európskeho
týždňa mobility, ktorý sa každoročne koná 16. - 22. septembra. Týždeň vyvrcholil Dňom
bez áut, kedy sme 22. septembra spolu s Bratislava-inline a Cyklokoalíciou usporiadali už
tradičnú večernú cyklojazdu Bratislavou. Počas neho sme pre zvýšenie povedomia
verejnosti organizovali v programe Pozor zákruta súťaž Elektromobilizácia: s BLF sa vozím
na elektromobile.

Rozvíjame pro bono služby a podporujeme
firmy v dobrovoľníctve
Firmy na Slovensku nepomáhajú neziskovým organizáciám a okolitej komunite len formou
peňažných darov. Čoraz viac podporujú zapájanie svojich zamestnancov do
dobrovoľníctva a poskytovania bezplatných pro bono služieb odovzdávaním svojich
skúseností a vedomostí. Dobrovoľníctvo prináša zamestnancom nielen príležistosť zmeniť
svoje okolie, ale cez zdieľanie know-how prináša inovatívne riešenia pre neziskový sektor,
s hlbokým dosahom, ktoré prispievajú k jeho profesionalizácii. Zároveň ponúka aj pre
samotných zapojených dobrovoľníkov a pro bono konzultanov benefity, akými sú vítaná
zmena, osobný rast, tímové fungovanie, zvládanie náročných situácií, toleranciu či
motiváciu druhých. Viaceré dokonca prihliadajú na dobrovoľnícku skúsenosť potenciálnych
zamestnancov, ktorá o nich veľa napovedá.

V oblasti firemného dobrovoľníctva je na Slovensku aktívna skupina firiem Engage. Ide o
medzinárodnú sieť známych a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy
zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva.
Skupina Engage mala v minulom roku 22 členov. Patrili do nej spoločnosti: AXA, Accenture,
Allianz – Slovenská sporiteľňa, Allen & Overy, Citi, Dell, Hewlett-Packard Slovakia, Honeywell,
IBM Slovensko, Kinstellar, KPMG Slovensko, Orange Slovensko, Philip Morris Slovakia, PwC
Slovensko, Provident Financial, Samsung Slovakia, Slovenské elektrárne, Slovnaft, skupina
Slovak Telekom, Tatra banka, Tesco Stores a Západoslovenská energetika.
In-kind darovanie
Okrem darovania peňazí môžu firmy podporovať organizácie aj vecnými darmi – darovaním
počítačov, nábytku, kancelárskych potrieb. S firmami Engage každú jeseň a na jar
organizujeme zbierku šatstva a potrieb pre klientov neziskoviek a pomáhame im tak v ich
často neľahkých životných situáciách. Do zbierok sa zapojili firmy v Bratislave, Košiciach,
Žiline, Banskej Bystrici a Galante, ale výnos zbierky putoval aj do iných miest a obcí
Slovenska. V rámci jarnej a jesennej zbierky potrieb sme vďaka štedrosti zamestnancov
zapojených spoločností vyzbierali vyše 11 ton šatstva, takmer 2 tony domácich potrieb,
drogistického tovaru a bytového textilu. Ľuďom v sociálnej núdzi sme pomohli stravnými
lístkami v hodnote takmer 2 000 eur. Vyzbieralo sa aj množstvo domácich spotrebičov,
notebookov, kočíkov, školských a športových potrieb, ktoré potešili svojich nových majiteľov.
Do zbierok v roku 2014 sa zapojili zamestnanci spoločností zapojených v skupine Engage,
vrátane ich pobočiek: Accenture, Allen & Overy Bratislava, Allianz - Slovenská poisťovňa,
AXA, Citibank Europe, Dell, HP Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko, Kia Motors Slovakia,
KPMG Slovensko, Orange Slovensko - viacero pobočiek, Philip Morris Slovakia, Provident
Financial, PwC Slovensko v Bratislave a Košiciach, Samsung v Galante, Slovak Telekom,
Slovnaft, Tatra banka, Tesco v Bratislave a Košiciach, Západoslovenská energetika. K
spoločnostiam sa pridali aj Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Nadácia
Pontis.

Firemní dobrovoľníci pomáhali postaviť Naše Mesto na nohy
Viac ako 6 500 dobrovoľníkov v piatok a v sobotu 13. júna a 14. júna pomáhalo v 17
slovenských mestách počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku
a v strednej Európe Naše Mesto. Sami si mohli vybrať z vyše 400 rôznych aktivít, ktoré
navrhlo viac ako 200 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest a obcí.
Okrem Bratislavy sa do podujatia zapojili dobrovoľníci z Pezinka, Trnavy, Trenčína, Galanty,
Serede, Šale, Nových Zámkov, Levíc, Prievidze, Partizánskeho, Žiliny, Liptovského Mikuláša,
Popradu, Košíc, Michaloviec a zo Spišskej Novej Vsi.
Pod prístavným mostom v Bratislave neziskové organizácie spoločne s firemnými
dobrovoľníkmi vyčistili skládku v okolí významnej cyklistickej trasy, na člnkoch čistili vody
Malého Dunaja a skrášľovali mestské parky a záhrady. Vyše 250 klientov sociálnych
zariadení sa spoločne s dobrovoľníkmi vybralo na výlety a spoznávali mesto a jeho okolie.
Dobrovoľníci v Trnave napríklad čistili lesopark Kamenný mlyn, skrášľovali Bernolákov sad
a farbami oživili detské ihriská, v Poprade sa pustili do obnovy židovského cintorína.
V Seredi pomáhali dobrovoľníci čistiť Zámocký park a cyklotrasu, v Galante sa spoločne so
zdravotne znevýhodnenými vybrali na výlet na ranč. Žilina privítala pomoc dobrovoľníkov
v miestnej neologickej synagóge či pri odstraňovaní nelegálnej skládky.
Novinkou Nášho Mesta bolo celodenné dramatizované čítanie na základnej škole Sibírska
v Bratislave s cieľom podporiť čítanie u detí. Vďaka firemným dobrovoľníkom a známym
osobnostiam sa uskutočnil prestávkový festival čítania, ktorého sa zúčastnilo 200 žiakov.
Okrem zapojených miest firemní dobrovoľníci opäť pomáhali aj na slovenských hradoch na
Revišti, hrade Blatnica, Lietava, Hrušov, Hričovskom Hrade a v Plaveckom Štvrtku.
K dobrovoľníkom sa pridali aj generálni riaditelia zapojených firiem. Vo vzdelávacom centre
Imobilio, ktoré sa zameriava na podporu a rozvoj aktivít v oblasti vzdelávania, práce a
integrácie telesne postihnutých ľudí. Riaditelia spoločne stavali vnútorné priečky v celom
objekte.

Podujatie firemného dobrovoľníctva každoročne organizuje Nadácia Pontis spolu so skupinou
firiem Engage. Tento raz sa do neho zapojilo takmer 80 spoločností, ktorých zamestnanci
ukázali, že im záleží na meste, v ktorom žijú.

Pro bono dáva firemnému dobrovoľníctvu nový rozmer
V programe Hlavy pomáhajú spájame profesionálov z firiem s ľuďmi z neziskových
organizácií. Veríme, že ak chceme žiť v dobrej krajine, potrebujeme silné neziskovky,
aktívnych občanov a nositeľov pozitívnej zmeny, aby sme mohli riešiť dôležité spoločenské
problémy. Väčšina neziskových organizácií nemá prístup k profesionálnym službám v oblasti
komunikácie, marketingu, IT, manažmentu, či ľudských zdrojov, ktoré potrebujú pre
efektívne napĺňanie svojho poslania. Zároveň rastie počet firiem a ľudí, ktorí chcú využiť to,
v čom sú dobrí a pomáhať pri zmysluplných projektoch, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.
Preto ich vzájomne prepájame poskytnutím profesionálnych bezplatných pro bono služieb vo
forme krátkodobých i dlhodobých projektov.
Slovensko sa pridáva ku globálnemu pro bono hnutiu
Vďaka dlhodobým skúsenostiam vo firemnom dobrovoľníctve a v pro bono sa Nadácia Pontis
zaradila do siete Global Pro Bono Network. Tá združuje líderské organizácie z celého sveta,
ktoré umožňujú neziskovým organizáciám vo svojich krajinách lepší prístup ku kvalitným pro
bono službám. Jej vízia spája organizácie, ktoré sa stretli vo februári 2014 na Globálnom Pro
Bono Summite v San Franciscu. Podujatie organizuje americká organizácia Taproot, ktorá je
lídrom v oblasti sprostredkovania profesionálnych pro bono služieb, v spolupráci s Nadáciou
BMW, ktorá sieťuje lídrov, inšpiruje k zodpovednosti, formovaniu občianskej spoločnosti,
sociálnemu podnikaniu a politike vo svete. Súčasťou siete sú vybrané organizácie
reprezentujúce 14 krajín celého sveta, ako sú USA, Kanada, Nemecko, Francúzsko,
Holandsko, Veľká Británia, Portugalsko, Slovensko, Maďarsko, Čína, Singapur, Japonsko,
Južná Kórea či Saudská Arábia. Priekopnícku úlohu v poskytovaní pro bono služieb na
Slovensku zohrávajú práve zamestnanci zo skupiny firiem Engage, ktorí sa každý rok
zapájajú pre pomoc neziskovým organizáciám nielen manuálne, ale aj hlavou.
Kreatívci počas 12 hodinového Kreatívneho maratónu pomáhali neziskovkám
Reklamné a komunikačné agentúry sa minulý rok prvýkrát spojili počas najväčšieho podujatia
firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, aby v rámci prvého Kreatívneho maratónu
bezplatne pomohli neziskovým organizáciám. Sedem kreatívnych tímov na jeden deň opustilo
svoje pracovné priestory, aby sa stretli počas 12 hodinového Kreatívneho maratónu
v Connecte a pracovali na kampaniach a komunikačných stratégiách pre známe neziskovky.
Neziskovky na Slovensku riešia veľa spoločenských problémov a ich práca je často
nenahraditeľná. Len ťažko si môžu dovoliť zaplatiť profesionálov na každú potrebnú oblasť.
Odborníci v oblasti PR, ľudských zdrojov či IT bežne pomáhajú neziskovkám v zahraničí
formou pro bono služieb. Aj preto nadácia prišla s myšlienkou zorganizovať Kreatívny
maratón po vzore USA, Nemecka, Francúzska či Japonska, do ktorého tento raz zapojila
kreatívcov z komunikačných a reklamných agentúr.

Advokáti bezplatne pomohli 32 neziskovkám
V nadácii úspešne pokračoval aj program Advokáti Pro Bono, v rámci ktorého advokáti
bezplatne pomáhajú riešiť právne problémy neziskoviek. Advokáti takto počas roka pomohli
32 neziskovým organizáciám v 41 rôznych právnych prípadoch. Až dve tretiny organizácií,
ktoré využili pomoc advokátov, pracujú priamo so sociálne alebo zdravotne znevýhodnenými
klientmi a s ľuďmi z ohrozených či vylúčených skupín. Pro bono právnu pomoc im poskytlo 30
advokátov a advokátskych kancelárii. Najčastejšie išlo o prípady zmluvného práva
a konzultovanie dokumentov, ale aj právne poradenstvo a systémovú právnu pomocou pri
riešení problému bezdomovectva na Slovensku.
Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law pro bono zastupovala občianske
združenie Ulita v úspešnom súdnom spore zo súkromnou firmou, ktorá hrubo porušila
podmienky zmluvy pri stavbe nového komunitného ihriska. Advokáti z kancelárie White &
Case vypracovali pre občianske združenie Ženské Kruhy analýzu zákonov, ktorá sa týkala
práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Advokátka Eva
Braxatorisová poskytla právny tréning pre pracovníkov občianskeho združenia Prima,
ktoré môže efektívnejšie pomáhať drogovo závislým a ľuďom pracujúcim v sexbiznise
zmierňovať negatívne účinky ich závislosti. Pomohli sme aj v Košiciach, kde advokát Marián

Prievozník zrevidoval pre Karpatskú nadáciu niekoľko interných dokumentov a poskytol
konzultáciu k bezpečnostnému projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Advokáti pomáhajú riešiť situáciu ľudí bez domova
V rámci Advokátov Pro Bono sme začali pilotný projekt pro bono pracovnej skupiny
odborníkov, ktorá je zameraná na systémovú pomoc pri riešení problému
bezdomovectva na Slovensku. Do projektu sa zapojili advokáti Martin Provazník (bnt
attorneys-at-law), Janka Štulrajterová (Krivak & Co.), Peter Hodál, Silvia Belovičová a Marek
Samoš (White & Case), Zuzka Brušková, Filip Juriš a Martin Sopúšek (Hillbridges) a právnička
Alexandra Vicová.
Spolu zo sociálnymi pracovníkmi zo združení Proti prúdu, Vagus a Depaul Slovensko skupina
vypracovala legislatívny zámer týkajúci sa zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova.
Dokument popisuje systémové problémy v slovenskej legislatíve, ktorá bráni ľuďom bez
domova riešiť ich situáciu. Tie spočívajú aj v nastavení konkrétnych zákonov. Advokáti navrhli
možné riešenia ich úpravy, pričom zadefinovali širšiu skupinu ľudí, ktorí sú ohrození stratou
bývania alebo práce, na ktorú by mala úprava legislatívy vplyv. Vďaka pripomienkam skupiny
advokátov sa podarilo presadiť podporu zamestnanosti ľudí v ťažkej životnej situácii do znenia
Národnej stratégie zamestnanosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prácu
skupiny podporil aj legislatívny právnik Jaroslav Pilát, ktorý poskytol zapojeným
advokátom odborný tréning v oblasti legislatívneho procesu. O tom, aké ťažké je dostať
sa z ulice, keď systém kladie prekážky, sme diskutovali aj s verejnosťou v rámci
decembrového podujatia Mesiac bez domova v kaviarni Dobre&Dobre.
Pomáhame so vzdelávaním budúcich právnikov
V zimnom semestri sme spolupracovali s Právnickou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave na výberovom predmete Právna klinika neziskového sektora. Zapojení
študenti 3. až 5. ročníka riešili praktické prípady ôsmich neziskových organizácií pod
supervíziou advokátov z kancelárii bnt attorneys-at-law, Kinstellar a advokát Branislav
Krivošík.
Advokátom poskytujeme odborné tréningy
V septembri sme zorganizovali pre členov programu právny tréning zameraný na tému
kvality a odôvodnenia súdnych rozhodnutí. Tréning viedol právnik, ktorý spolupracuje
s odbornou organizáciou VIA IURIS Peter Wilfling a ktorý je autorom právnej analýzy na
túto tému.

Boli sme aj pri individuálnych dobrovoľníckych programoch
EY dobrovoľnícky deň
Viac ako 100 zamestnancov zo spoločnosti EY sa v roku 2014 zapojilo do už 7. ročníka
dobrovoľníckeho dňa EY Community Day. Spoločne odpracovali viac ako 654 hodín a pomohli
8 neziskovým organizáciám. Podujatie, ktoré spoločnosť EY organizuje v spolupráci s
Nadáciou Pontis má silnú tradíciu a získalo si obľubu medzi zamestnancami. V rámci aktivít
vzali dobrovoľníci na výlet na Devín 18 ťažšie mobilných seniorov z Domova jesene života v
Bratislave, na člnkoch vyzbierali 2,5 kubíkov odpadu z brehov Malého Dunaja, upravovali
Horský park a vyčistili koterce v útulku Slobody zvierat. Tento rok dobrovoľníci upratovali,
umývali a skrášľovali priestory v 4 neziskových organizáciách - v Majáku nádeje, v
Prešporkove, v Andreasi a taktiež v Domci.
HP sa venuje seniorom v rámci programu HP Elderly
Zamestnanci firmy Hewlett-Packard už dlhodobo a pravidelne venujú svoj čas seniorom a
zdravotne znevýhodneným klientom, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre
seniorov v Rači v rámci projektu HP Elderly. Oživujú tak stereotypný režim seniorov v
zariadení organizovaním pravidelných zážitkových podujatí a prispievajú k ich socializáciu
a rozvoju kultúrneho života. Vďaka dobrovoľníkom sa na podujatia dostanú aj horšie mobilní
alebo imobilní seniori, pre ktorých by to bez podpory dobrovoľníkov nebolo reálne. V rámci
programu sme zorganizovali pre seniorov 8 zážitkových podujatí: maškarný ples, spoločne
maľovali veľkonočné vajíčka, návštívili múzeum, historické centrum Bratislavy, Botanickú
záhradu, Dóm Sv. Martina a prešli sa pri Dunaji. Dobrovoľníci pomohli aj pri tradičnej
Katarínskej zábave a vytancovali seniorov. Pre Vianocami seniori a dobrovoľníci spoločne
piekli koláče a varili punč, spomínali na to, ako trávili vianočné sviatky v minulosti a vypočuli
si koledy od mladého talentu z Divých Makov.

Dobrovoľníci z HP rozšírili aj počítačové zručnosti seniorov. Kurz začali v júni poskytovať 2
zamestnanci HP a zrealizovali 5 stretnutí do konca roka. Na školeniach sa venovali 3 až 5
seniorom na 3 počítačoch, ktoré sú k dispozícii v terapeutickej miestnosti. Záujemci nemali
žiadne alebo minimálne skúsenosti s počítačom, takže začínalo sa doslova od začiatku – ako
sa zapne počítač. Venovali sa najmä vyhľadávaniu na internete a písaniu mailov.
V rámci programu dobrovoľníci venovali seniorom 170 hodín a náklady na aktivity
pogramu nepresiahli čiastku 1 200 €.
Dobrovoľníci pomáhajú týraným žénám a mladým v ťažkej životnej situácii
Približne 30 dobrovoľníkov z Poisťovne Slovenskej sporiteľne pomáha opusteným matkám
s deťmi a mladým v krízovej situácii v OZ Brána do života v rámci programu Lepší život.
Celkové projektové výdavky predstavovali sumu 17 618,37 €. Dobrovoľníci venovali klientom
Brány viac ako 200 hodín času. Program sa zameriava na:
• podujatia pre deti, ktoré sú v krízovom centre alebo detskom domove a dobrovoľníci
im prinášajú netradičné spoločenské zážitky, kde v spojení s novou komunitou
(dobrovoľníci so svojimi deťmi) získavajú deti nové zručnosti, skúsenosti, kontakty
a napomáhajú k ich socializácii. Pre matky detí sú podujatia vítaným oddychom od
denného kolobehu a existenčného stresu. Pre deti dobrovoľníci zorganizovali
maľovanie vajíčok, návštevu kina, kreatívny workshop s Muzikulou, Mikulášske balíčky
a Strom Vianočných želaní, ktorý bol spojený s besiedkou.
• podporu mladých dospelých z domova na pol ceste bola orientovaná na podporu
športu a vzdelávanie pre zlepšenie ich existenčnej situácie, na podporu zdravých,
zmysluplných zvykov a záujmov v bežnom živote.
Finančné vzdelávanie je realizované formou sporiaceho programu Spornička do života,
s cieľom pomôcť dospelým klientom naučiť sa hospodáriť s financiami. V rámci teórie sa
klienti stretávali s finančným špecialistom a venovali sa témam ako: domáce hospodárenie,
zriadenie účtu, výber banky, formy a možnosti sporenia, úvery a pôžičky a pod. Dve
prednášky im venovali i manažérky HR oddelenia, aby im sprostredkovali užitočné informácie
pre uchádzanie sa o prácu (vypracovanie životopisu, motivačného listu, príprava na prac.
pohovor). Súčasťou je aj pravidelné sporenie z vlastných príjmov, ktoré klientov učí
zodpovednejšie si plánovať výdavky - klienti si mesačne odkladali ľubovoľnú čiastku
v priebehu 6 mesiacov a po uplynutí tohto obdobia im bola nasporená čiastka zdvojnásobená,
max. do výške 100 €. Z 17tich prihlásených klientov ukončili sporiaci program 10ti.
Deviati dostali od poisťovne dar výške 100,- € a jeden v hodnote 58,- €. Nasporenú
a darovanú čiastku majú využiť na vytvorenie malej životnej rezervy či pokrytie základných
denných potrieb (ubytovanie, potraviny).
Súčasťou programu bola aj priama finančná podpora občianskemu združeniu Brána do života
na základe vo výške 13 420 € na vybudovanie športoviska (volejbal, streetbal, nohejbal,
florbal, minifutbal, bedminton) v záhradnom areáli a nefinančný dar v podobe športových
pomôcok a flórbalovej bránky v hodnote 242,70 €.Pri budovaní športoviska sa zapojilo do
manuálnych prác aj 27 dobrovoľníkov – klientov.

Venture Philanthropy fond v Nadácii Pontis pomáha Návratu
V Nadácii Pontis už piaty rok manažujeme fond angažovanej filantropie s názvom Venture
philanthropy fond. Jeho cieľom je poskytnúť vybraným organizáciam strategickú pomoc
formou päťročnej inštitucionálnej finančnej podpory spolu so strategickým poradenstvom
v rôznych oblastiach fungovania organizácie – strategický manažment, fundraising, ľudské
zdroje, finančný manažment, PR a komunikácia. Zámerom fondu je posilnenie kapacít,
udržateľnosti a zvýšenie dopadu činnosti vybraných organizácií. Minulý rok sme pokračovali
v podpore občianskeho združenia Návrat. Návrat získal prostredníctvom fondu už piaty
raz grant od firmy Dell na posilnenie rozvoja Advokačno - metodického centra,
prostredníctvom ktorého sa venuje presadzovaniu systémových zmien, a to vzdelávaniu
odborníkov a ovplyvňovaniu legislatívy. V rámci spolupráce sa tiež podarilo finalizovať systém
elektronickej evidencie procesov združenia. Strategickú podporu sme koncom roka uzavreli
výročným stretnutím členov správnej rady.
Členovia správnej rady Venture Philanthropy fondu sú:
Daniela Olejárová
Ladislav Kossár
Jana Hudecová
Vladimír Vaňo
Marcel Imrišek

Podporujeme demokratizáciu a venujeme sa
rozvojovej spolupráci v zahraničí
Dôležitou
súčasťou
našej
práce
je
aj
demokratizácia
a rozvojová
spolupráca
v zahraničí, rozvojové vzdelávanie a šírenie povedomia odbornej verejnosti o rozvojových
témach.
Naše projekty v zahraničí realizujeme v Keni, Moldavsku, na Ukrajine, na Balkáne, v Tunisku,
ale aj v Rusku. Pôsobíme najmä v prioritných krajinách slovenskej oficiálnej rozvojovej
spolupráce.
Aktívne sa venujeme rozvojovému vzdelávaniu, v rámci ktorého pomáhame akademikom
prepájať
teoretickú
výučbu
s rozvojovou
praxou.
Okrem
toho
ponúkame
študentom rôznorodé aktivity, ktoré im približujú realitu v rozvojových krajinách.
Komunikujeme s odbornou verejnosťou a prinášame im aktuálne informácie, zaujímavých
spíkrov a prepájame odborníkov v oblasti rozvojovej spolupráce na Slovensku aj v zahraničí.
Našimi partnermi sú občianske iniciatívy, mimovládne organizácie a think-tanky v
neslobodných, transformujúcich sa či rozvojových krajinách sveta, ale aj univerzity, stredné
školy a organizácie na Slovensku.
Naše projekty sú založené na stabilných partnerských vzťahoch, komplexnej znalosti situácie
a stavajú na rozsiahlych kontaktoch v cieľových krajinách. Našou činnosťou profesionálne
prispievame k napĺňaniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej
spolupráce, ktoré sú súčasťou zahraničnej politiky Slovenska po vstupe do Európskej únie,
NATO a OECD. V júni sme uspeli v kandidatúre na predsedníctvo v Platforme mimovládnych
rozvojových organizácií (PMVRO). Prostredníctvom aktívnej činnosti v PMVRO sa podieľame
na konzultáciách a tvorbe strategických a legislatívnych dokumentov k rozvojovej spolupráci
a komunikujeme so širokým spektrom partnerov na Slovensku aj v zahraničí pôsobiacimi
v rozvojovej praxi.

Podporili sme grantistov na západnom Balkáne
Krajiny západného Balkánu pokračujú v ceste približovania sa k Európskej únii. Napriek
úspešným reformám, ktoré vychádzajú z predvstupových dohovorov, ešte majú pred sebou
dlhú cestu k integrácii. Občianske organizácie na západnom Balkáne majú len veľmi
obmedzený vplyv na politické systémy a spolupráca so štátnymi inštitúciami je stále v
počiatkoch. Aj preto v nadácii podporujeme grantistov, ktorí sa zaoberajú rôznymi oblasťami
verejného života.
Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne (SBPPF)
Cez Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne sme aj minulý rok podporili prípravu 9
analytických štúdií občianskych a advokačných organizácií v Macedónsku, Srbsku a Kosove.
Podporili sme lokálnych expertov a ich organizácie, ktoré poznajú prostredie a socioekonomické problémy svojej krajiny, sú aktívne, angažované a majú záujem participovať na
tvorbe verejnej politiky vo svojom sektore. V rámci fondu sme analytikom poskytovali
školenia a konzultácie od slovenských odborníkov a mentorov, ktorí sú expertmi na danú
problematiku.
Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne podporil tieto projekty:
• Právna úprava používania jazykov národnostných menšín a jej realizácia. Nástroje pre
efektívne využívanie - Institute for Democracy SOCIETAS CIVILIS Skopje
(Macedónsko)
• Za transparentné územné plánovanie - Mikro Art (Srbsko)
• Začlenenie menšín do kosovských bezpečnostných agentúr - Kosovo Center for
Security Studies
• Koľko znečisťovateľ skutočne platí v Macedónsku? - Citizens Association Front 2142
(Macedónsko)
• Dobrá správa vecí verejných cez väčšiu fiškálnu transparentnosť - Center for Economic
Analyses – CEA (Macedónsko)
• Nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách - NGO Roma Resource
(Macedónsko)

•
•
•

Nepriame následky konfliktu v roku 1999 na domáce násilie predčasné ukončenie
školskej dochádzky - Center for Research, Documentation and Publication (Kosovo)
Dobrá správa vecí verejných v energetickom a bezpečnostnom sektore - Analytica
Think Tank (Macedónsko)
Rastúce využite vládnych webstránok ako nástroj transparentnosti, zodpovednosti
a elektronickej účasti spoločnosti na verejnom živote - Metamorphosis (Macedónsko)

Zároveň sme začali aj spoluprácu s organizáciou NGO AKTIV v Mitrovici v Severnom Kosove,
v rámci ktorej sa zameriavame na zvýšenie participácie mladých ľudí na rozhodovacích
procesoch na miestnej i národnej úrovni. Aktivity sa sústreďujú na území severného Kosova
so zámerom prepájať rôzne komunity žijúce v krajine.
Program pre mladých výskumných pracovníkov
Program pre mladých výskumných pracovníkov bol zameraný na posilnenie regionálnej
spolupráce a integrácie západného Balkánu prostredníctvom podpory mladých výskumníkov z
daného regiónu. Projektoví partneri zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky ponúkli pre
vybraných účastníkov zo západného Balkánu jednomesačné stáže. Šiesti mladí výskumníci
mali príležitosť získať bezprostredné skúsenosti s úspešnými prípadmi transformačného
procesu a zapojenia občianskej spoločnosti do tvorby politiky. Počas štipendijného obdobia
prebehlo niekoľko doplnkových činností. Napríklad stretnutia so zástupcami príslušného
odboru Ministerstva zahraničných vecí; verejné stretnutia, pracovné raňajky so zástupcami
občianskych spoločností, vládnych, akademických inštitúcií a médií. Tieto stretnutia stážistom
poskytli príležitosť diskutovať o svojom výskume s odborníkmi z danej oblasti. Okrem toho
mladí výskumníci uskutočnili cyklus prednášok na slovenských, českých a maďarských
univerzitách k témam, ktoré boli predmetom ich štúdia. Zdieľanie skúseností mladých
výskumných pracovníkov so svojimi kolegami v Kosove a Macedónsku prispelo k posilneniu
spolupráce v regióne. Projekt prebiehal od mája 2013 do apríla 2014.

V Rusku podporujeme mimovládne organizácie
Komplikovaná situácia v Rusku, špeciálne z pohľadu fungovania občianskej spoločnosti si
žiada zintenzívnenie medzinárodnej podpory. Nevyhnutne nemusí ísť o finančnú podporu, ale
predovšetkým o podporu morálnu, o zapájanie ruských mimovládnych organizácii do
medzinárodného diania a projektov, ako aj vytváranie priestoru na vzájomné prepájanie
samotných ruských organizácii tak, aby slobodne mohli viesť dialóg. V neposlednom rade
vzájomný prenos skúseností medzi krajinami, zvyšuje kapacity ruských organizácii na
udržanie svojej činnosti a vplyvu v spoločnosti.
V roku 2014 sme začali s realizáciou projektu, ktorého úlohou je posilniť inštitucionálne
a manažérske kapacity vybraných mimovládnych organizácií. Program sa zameriava na
budovanie zručností v oblasti advokácie a verejnej politiky s cieľom vytvoriť dialóg so
zainteresovanými stranami na strane verejnej správy, ako aj inými aktérmi spoločnosti
napríklad s korporátnou sférou. Zároveň chceme podporovať inovatívne nápady a dialóg
s verejnosťou, ktorý upriami pozornosť a pomôže riešiť najnaliehavejšie spoločenské
problémy.

Na Ukrajine sme spolupracovali na výskume
V spolupráci s Ukrajinským inštitútom verejnej politiky (UIPP) sme spolupracovali na
výskume, ktorého cieľom bolo zistiť, či mladí profesionáli so zahraničným diplomom sú
"agentmi zmeny" na Ukrajine. Zisťovali sme, či ich zahraničné vzdelanie prispieva ku kvalite
zmien v ich krajine a zároveň či približuje Ukrajinu k EÚ. Odborníci z projektu analyzovali
dopyt po týchto mladých odborníkoch v oblasti verejnej správy a podnikania. Okrem toho na
základe skúseností krajín V4 so zapájaním absolventov západných univerzít do prístupových
procesov k EÚ, vytvorili pre Ukrajinu odporúčania.
Partneri projektu z krajín V4 poskytli prípadové štúdie o tom, ako profesionáli, ktorí študovali
v zahraničí, ovplyvnili ich prístupové procesy a aké politické rady možno čerpať na základe ich
skúseností. Finálna štúdia, by mala v Ukrajine naštartovať rozsiahlu verejnú diskusiu, do
ktorej budú zapojené združenia absolventov, inštitúcie poskytujúce štipendiá, ukrajinskí
predstavitelia vládnej sféry, zamestnávatelia či tvorcovia verejnej mienky.
Podľa odhadov si na západe hľadá vzdelanie ročne asi 30 000 študentov z Ukrajiny. 97%
respondentov v prieskume uviedlo, že by svoje vzdelanie a skúsenosti získané v zahraničí
mohli úspešne uplatniť vo verejnom sektore doma. Avšak až 60% z nich uviedlo, že ich

schopnosti by boli užitočné, keby bola civilná služba zreformovaná (54%) alebo keby sa
zmenilo zloženie vlády (6%). Ukrajinská vláda nikdy nemala v úmysle zapojiť odborníkov
s diplomami zo západu a ani zbierať údaje o počte ukrajinských študentov študujúcich v
zahraničí. V dôsledku toho nízke platy vo verejnom sektore v kombinácii s konečnou
neschopnosťou ovplyvňovať rozhodovacie procesy odradili ambicióznych absolventov od toho,
aby sa pokúšali vo svojej krajine o dosiahnutie zmien. Väčšina absolventov po návrate na
Ukrajinu preto hľadala prácu v súkromnom sektore. Druhým najpopulárnejším zamestnaním
medzi držiteľmi zahraničných diplomov bol mimovládny sektor.

Posilňujeme pozíciu miestnej územnej samosprávy v Moldavsku
Moldavsko stojí na križovatke, kedy sa rozhoduje o jej dlhodobom smerovaní. Krajina, ktorá
si ako prvá z bývalých sovietskych republík zvolila v roku 2001 za prezidenta kandidáta
komunistickej strany, má dnes ratifikovanú asociačnú dohodu s EÚ a patrí medzi
skôr proeurópsky orientované krajiny Východného partnerstva. Podpora európskeho
smerovania v krajine však nie je samozrejmosťou. Po období vládnutia proeurópskych strán,
v minuloročných parlamentných voľbách (2014) vyhrali socialisti a komunisti. Aj napriek ich
víťazstvu však parlamentnú väčšinu získali prozápadne orientované strany. Okrem toho sa
krajina nachádza v neľahkej ekonomickej situácii. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou
Európy, čo vedie k mimoriadnej emigrácii ľudí v produktívnom veku do Európy a
Ruska. Prozápadne orientovaná vláda v posledných rokoch predstavila viacero reforiem, ktoré
majú zabezpečiť dobrú správu vecí verejných. Problémom však ostáva vymožiteľnosť práva,
vysoká miera korupcie a rozmáhanie sa fenoménu ovládnutia štátu (state capture).
V Moldavsku v súčasnosti prebieha proces decentralizácie, ktorého cieľom je prenos
kompetencií zo štátnej úrovne na miestnu. Slovensko má s decentralizáciou bohaté
skúsenosti a možno ju pokladať za úspešnú. Rovnako vplyv samospráv na Slovensku je silný,
a to aj vďaka silnej strešnej organizácii zastrešujúcej a presadzujúcej záujmy samospráv voči
centrálnej vláde.
Preto Nadácia Pontis a jej slovenský projektový partner Združenie miest a obcí Slovenska –
ZMOS prostredníctvom spoločného projektu pomáhajú budovať kapacity miestneho partnera,
CALM – Congress of Local Authorities from Moldova, tak aby bol schopný plnohodnotne plniť
úlohu obhajcu záujmov miestnych samospráv. CALM združuje viac ako 600 z 900 samospráv
v Moldavsku. Projekt je zameraný predovšetkým na posilnenie kapacít CALM v oblasti
komunikácie; jednak do vnútra organizácie, tak aby došlo k pochopeniu významu strešnej
organizácie a zjednoteniu advokačných aktivít, resp. posilneniu pozície voči centrálnej vláde;
a rovnako posilnenie schopností obhajovať záujmy voči vláde a centrálnym inštitúciám.
Zároveň cieľom aktivít projektu je získanie podpory verejnosti v procese oddeľovania
právomoci od štátu a zabezpečovania vyššej rozhodovacej právomocí miest a obcí.

Pomoc smerovala aj pre Bielorusko
Bielorusko čelí mnohým politickým a ekonomickým problémom. Ich korene ležia najmä v
politických a ekonomických dôsledkoch komplexnej geopolitickej situácie v regióne, ako aj vo
vážnej finančnej kríze s pesimistickou prognózou. Oba faktory sú skutočnou výzvou pre
stabilitu krajiny. Od roku 2003 pomáhame domácej bieloruskej expertnej komunite,
ktorá pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu.
Pomoc bieloruskej analytickej komunite
Nadácia Pontis sa aj minulý rok venovala analytikom v Bielorusku, ktorí sa snažia o zapojenie
do riešenia problémov verejnej politiky. Prostredníctvom Fondu pre verejnú politiku v
Bielorusku, sa snažíme o verejný dialóg občianskej spoločnosti v Bielorusku.
Prostredníctvom výskumných grantov sme podporili vypracovanie analytických štúdií, ktoré
majú pomôcť našim partnerom, miestnym iniciatívam, pri príprave advokačných
stratégií voči verejnosti, expertom i miestnym autoritám. Naším cieľom je vytvárať
príležitosti pre odbornú verejnosť, aby mohli diskutovať o trendoch vo vývoji v Bielorusku
a tiež prispievať k vytváraniu priestoru pre alternatívne riešenia v oblasti konkrétnych politík.
Realizovali sme štúdiu o advokačnom potenciáli a dopade výskumu v Bielorusku a nastavili
advokačné partnerstvá medzi analytikmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa
snažia aktívne vplývať na tvorbu verejnej politiky v konkrétnych sektoroch a témach.

V nastavených partnerstvách plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, s cieľom
posilniť pozitívny dopad projektu na otváranie priestoru rozhodovania o verejnom záujme
smerom k väčšej účasti občianskej spoločnosti.
Podporujeme zodpovedné podnikanie v Bielorusku
V roku 2014 sme pokračovali v projekte prepájania sektorov bieloruskej spoločnosti, ktorý
má za cieľ propagovať zodpovedné podnikanie a rozvinúť spoluprácu firiem
a mimovládnych organizácii. Projekt podporuje EuropeAid a SlovakAid. Podľa vzoru
ocenení za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia, naši partneri z Fond of Ideas
zorganizovali 21. marca 2014 odovzdávanie prvého Ocenenia za CSR v Bielorusku.
V prvom ročníku Ocenenia za CSR bolo 27 nominácií, čo dokazuje pomerne silný počiatočný
záujem firiem pôsobiacich v Bielorusku.
V júni skupina šiestich Bielorusov absolvovala študijnú cestu na Slovensku, kde sa stretli
so slovenskými neziskovými organizáciami a firmami. Prediskutovali spoločne skúsenosti
získané z pôsobenia v oblasti firemnej filantropie a fundraisingu. Účastníci študijnej cesty
pôsobia v dvoch oblastiach – v kultúre a v sociálnej práci so zdravotne postihnutými ľuďmi.
Počas roka sme podporili tiež dva tréningy pre bieloruské mimovládne organizácie zamerané
na efektívnu spoluprácu s firmami a dvoje pracovné raňajky o zodpovednom podnikaní. CSR
Fórum, ktoré malo byť pôvodne v novembri sa presunulo z organizačných dôvodov na február
2015.

V Keni spolupracujeme už s desiatimi školami
V oblasti rozvojovej spolupráce v Keni pôsobíme od roku 2010. Program Sote ICT vznikol
vďaka trom projektom Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktoré finančne
podporil SlovakAid. V roku 2012 sme sa rozšírili na päť škôl a v roku 2013 na desať škôl, a
zaviedli sme aj koncept cvičných firiem. Projekt manažujeme už päť rokov spolu s našimi
partnermi z Kasigau Wildlife Trust.
V roku 2014 sme mali 417 členov IT klubov na desiatich stredných školách v kraji
Taita Taveta, ktorých sme podporili v získaní praktických počítačových a podnikateľských
zručností. Od roku 2013 žiaci založili a manažujú spolu 24 cvičných firiem, ktoré sú
registrované v Practice Enterprise Network a cvične podnikajú medzi sebou a so žiakmi na
Slovensku. Počas školského roku stredoškoláci tvoria reklamné brožúry, videá,
podnikateľské plány a finančné dokumenty a blogujú o svojich cvičných firmách.
Spolupracujeme teda s desiatimi strednými školami, z ktorých päť je nových a v programe
Sote ICT doháňali ostatné školy. Niektoré stredné školy ako Buguta a Mwangola sú relatívne
mladé a nemali pred nadviazaním spolupráce k dispozícii počítačové vybavenie. Vďaka
intenzívnej snahe našej dobrovoľníčky, Ivky Uličnej, všetky IT kluby a študentské cvičné
spoločnosti získali pravidelné aktivity, jasnú štruktúru a zapojili sa spolu s 5 staršími školami
v programe do našich troch súťaží: propagačné video pre cvičnú firmu, písanie životopisu
a eseje „Ambassadors of Change“.
Okrem toho sme zorganizovali tréning projektového vzdelávania, ktorý viedla slovenská
učiteľka z Obchodnej akadémie Levice, Daniela Skladanová. Tréning mal za cieľ inšpirovať
učiteľov iných predmetov k využívaniu techniky počas vyučovania a v školských projektoch
a posilniť spoluprácu s ďalšími kolegami či dokonca ďalšími školami, či už v kraji Taita Taveta
alebo na Slovensku. Juraj Kopáni z eTechnology kenským učiteľom ukázal, ako správne
využívať rôzne kombinácie nástrojov informačných technológii v triede: interaktívne tabule
eBeam, dokumentárne kamery AverVision a meracie zariadenie na školské vedecké pokusy.
Počas našich tréningov a návštev škôl sme videli reálny pokrok v štruktúre a produktoch
študentských firiem na takmer všetkých školách. Okrem meracích zariadení pre štyri
nové školy a Marungu sme tiež študentským firmám venovali rôzne materiály a tiež 4 ďalšie
štartovacie sady Adruino na vzdelávacie projekty s elektrotechnikou, jednu stavebnicu Merkur
na podporu technických a vedeckých aspektov študentských klubov a odmenili sme tak
aktívne školy.
Piati kenskí učitelia v roku 2014 dvakrát navštívili Slovensko, aby sa na našich školách
učili rozvíjať prácu s modernými technológiami a podnikateľské zručnosti. Na Obchodnej
akadémii v Leviciach sa zúčastnili aj tréningu o využívaní tabletov v rámci vyučovania a

oboznámili sa s cvičnými firmami žiakov. Keňania navštívili aj Strednú odbornú školu
podnikania v Prešove, kde nadviazali na dvojročnú spoluprácu pri Módnej línii mladých.
Kenských učiteľov oslovilo aj Evanjelické gymnázium v Tisovci, kde načerpali inšpiráciu
z bohatých aktivít tamojších žiakov a úzkej spolupráce pedagógov s podnikateľským
prostredím. V októbri kenskí učitelia navštívili Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
na Slovensku a prvýkrát prišiel na Slovensko s učiteľmi aj bývalý študent strednej školy v
Marungu, Gift Mtambo, ktorý sa teraz venuje mentorovaniu cvičných firiem. Okrem veľtrhu
cvičných firiem navštívili aj start-up centrum Neulogy, Strednú priemyselnú školu
elektrotechnickú v Prešove či obchodné akadémie v Leviciach, Košiciach a v Bratislave.

Podporujeme občiansku spoločnosť v Tunisku
Tunisko prechádza procesom politickej, ekonomickej a sociálnej transformácie. Kritickú úlohu
v tomto procese zohráva rozmáhajúca sa občianska spoločnosť. Tuniské mimovládne
organizácie majú možnosť inšpirovať sa pozitívnymi i negatívnymi skúsenosťami z tranzičných
procesov v krajinách, ktoré taktiež prešli procesom budovania štátnych inštitúcií, občianskej
spoločnosti a mechanizmov dialógu medzi oboma zložkami.
Nadácia Pontis bola aktívne prítomná pri tranzičnom procese na Slovensku, ako aj v ďalších
krajinách. V rámci programu Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku
sprostredkujeme slovenské skúsenosti aj v Tunisku. Podporujeme novovzniknuté mimovládne
organizácie, ktoré presadzujú transparentnosť, politickú zodpovednosť a občiansku
participáciu. Na projektoch spolupracujeme s mladou organizáciou I Watch, ktorá sa
sformovala počas revolúcie, a dnes je už vyhľadávanou referenciou v oblasti boja proti
korupcii.
Minulý rok sme pre našich partnerov z tuniských mimovládnych organizácií zorganizovali
stáže zamerané na verejnú politiku, advokačné aktivity, komunikáciu s verejnosťou
a predstaviteľmi vlády či štátnej správy. Ich cieľom bolo priblížiť spôsoby podpory občianskej
angažovanosti vo veciach verejných a budovania demokratických inštitúcií, ako aj zdieľať
skúsenosti slovenských watchdogov v oblasti boja proti korupcii.
Výmena skúseností so slovenskými partnermi inšpirovala tuniskú organizáciu I Watch,
s ktorou spolupracujeme, k oceneniu ľudí, ktorí preukázali občiansku odvahu a poukázali na
konkrétny prípad korupcie alebo porušovania pravidiel primárne zo strany štátnych inštitúcií v
Tunisku. Cena Whistleblower of the Year Award sa v roku 2014 odovzdávala druhýkrát
a má ambície stať sa každoročným symbolickým ocenením snáh nahlasovateľov korupcie.
V spolupráci s partnerom sme uskutočnili štúdiu o občianskej participácii mladých ľudí
v Tunisku a počas následných verejných diskusií pripravili aj zoznam konkrétnych odporúčaní,
ako záujem mladých o veci verejné zvýšiť.

Zorganizovali sme 3. ročník konferencie Rozvoj a demokracia
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sme zorganizovali
medzinárodnú konferenciu Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu
mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015, ktorá sa konala v priestoroch hotela
Austria Trend Bratislava. Cieľom konferencie bolo zintenzívniť spoluprácu medzi
vyšehradskými krajinami v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce, identifikovať
inovatívne spôsoby na spoločnú realizáciu projektov, ako aj zdôrazniť tranzičné skúsenosti
relevantné pre partnerské krajiny na ceste k budovaniu plnohodnotnej demokracie.
Za 25 rokov budovania demokracie Slovensko získalo dôležité skúsenosti s integračnými
procesmi, budovaním inštitúcií a občianskej spoločnosti. O naše skúsenosti sa delíme s našimi
partnermi nielen v Európe, ale aj na Balkáne a v ďalších rozvojových krajinách. Konferencia
sa venovala aj zapájaniu podnikateľov do rozvojovej spolupráce a užšej spolupráci krajín V4 v
rozvojových a rozvinutých krajinách. Cieľom bolo podporiť ich spoluprácu, zvýšiť efektivitu
vynaložených finančných prostriedkov a vytvoriť väčší dopad pomoci Slovenska a ďalších
krajín V4 v cieľových krajinách.
Na konferencii vystúpil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav
Lajčák, ktorý odovzdal Zlatú plaketu pre terénneho pracovníka v rozvojovej
spolupráci. Cenu si na konferencii prevzal Juraj Benca, ktorý pôsobí ako prorektor Vysokej
školy sv. Alžbety a chirurg Národného onkologického ústavu v Bratislave. Už viac ako 10
rokov pôsobil v humanitárnych a rozvojových projektoch ako lekár, koordinátor a logista.

Absolvoval viac ako 15 misijných pobytov v Keni, v Južnom Sudáne, v Kambodži, v Burundi,
v Ugande, v Lesothe, v Tanzánii a na Haiti. Zároveň bol koordinátorom 3 projektov SlovakAid
v Keni a jedného v Južnom Sudáne. Špecializuje sa na tropickú medicínu v rozvojových
krajinách a pracuje aj v mimovládnej organizácii Dvojfarebný svet.

Aj naďalej sa snažíme dostať rozvojové témy do povedomia verejnosti
V rámci projektov Globálna univerzita II: Podpora diskurzu rozvojového vzdelávania
na vysokých školách a UNIDEV sme úspešne pokračovali vo vzdelávaní študentov na
univerzitách a dávali do povedomia verejnosti rôzne témy v oblasti rozvojovej spolupráce.
Pre vysokoškolákov sme v rámci projektu UNIDEV zorganizovali 19 prednášok a diskusií,
ktoré boli zamerané na rozvojové témy. Prednášky pripravili experti z Kene, Libérie
a Ghany. Podporou expertov z krajín globálneho Juhu sa snažíme vyrovnať rozvojový diskurz
a posilniť obojstrannú výmenu skúseností medzi Severom a Juhom. Prednášky sa venovali
témam ako udržateľný rozvoj, ochrana prírodných zdrojov, potravinová bezpečnosť, korupcia
a etika v podnikaní atď. Prednášajúcimi boli: Ali Kaba (Libéria), Emmanuel Banmarigu
(Ghana), Jacky Nyandeje (Keňa), Chris Mwawana (Keňa).
Štrnásť slovenských vysokoškolákov sa spolu so študentmi z Írska a Cypru zúčastnilo 5dňovej letnej školy rozvojového vzdelávania v Dubline. Podujatie viedol medzinárodný
tím lektorov a prizvaní boli zahraniční experti, ktorí pripravili prednášky a semináre. Hlavnou
témou letnej školy bolo Global Citizenship Education in a post-2015 context.
Pre vysokoškolských učiteľov na Slovensku sme zorganizovali dva týždňové semináre
o rozvojovom vzdelávaní v Dubline v spolupráci s írskou organizáciou Kimmage
Development Studies Centre.
Vo svojej činnosti pokračovala aj pracovná skupina akademikov v Nadácii Pontis. Ide
o akademikov a odborníkov zo Slovenska, ktorí pracujú v oblasti rozvojových projektov u nás
a v zahraničí alebo sa o tieto témy zaujímajú. Pracovná skupina vznikla v rámci projektu
Vzdelanie prináša zmenu! v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v Poľsku a na Cypre
a pokračovala tento rok ďalej v rámci projektu UNIDEV, ktorý bol realizovaný s cyperskou
mimovládnou organizáciou NGO-SC a írskou Kimmage DSC.
Členovia pracovnej skupiny majú možnosť spolupracovať vo svojej odbornej činnosti,
využívať možnosti skvalitňovania svojho výučbového procesu prostredníctvom služieb
Nadácie Pontis a aktívne sa podieľať na vytváraní agendy rozvojového vzdelávania na
Slovensku. Hoci je rozvojové vzdelávanie na Slovensku súčasťou oficiálnej rozvojovej
spolupráce, napriek tomu u nás stále neexistuje akreditovaný študijný odbor, ktorý by
vzdelával budúcich rozvojových pracovníkov. Jednými z mála univerzít na Slovensku, kde sa
predmety v oblasti rozvojových štúdií už vyučujú, sú Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity a Vysoká škola sv. Alžbety.
Pracovná skupina sa rozšírila o účastníkov našich podujatí ako aj o ďalších záujemcov
o informácie z oblasti rozvojového vzdelávania. Aktuálne sú členmi pracovnej skupiny:
Alžbeta Gregorová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Andrea Girmanová, Platforma MVRO
Andrea Uherková, Technická univerzita Zvolen
Andrea Zacharová, Technická univerzita Zvolen
Anna Mravcová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Barbora Baďurová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Boris Mattoš, Ekonomická univerzita v Bratislave
Daniel Krošlák, Trnavská univerzita v Trnave
Daniela Drobná, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Danka Moravčíková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dáša Vargová , Univerzita Komenského Bratislava
Denisa Voskárová, dobrovoľníčka
Elena Horská, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Erich Mistrík, Univerzita Komenského Bratislava
Eva Godovičová, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda
Eva Svitačová , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ivana Raslavská, Nadácia Pontis

Jakub Ambros, Univerzita Palackého Olomouc
Jakub Žaludko, Univerzita Komenského Bratislava
Johana Paluchová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Juraj Jančovič , Trnavská univerzita v Trnave
Juraj Mesík, Univerzita Palackého Olomouc
Katarína Kurčíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kristína Jakubovská, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lenka Jančovičová, Trnavská univerzita v Trnave
Lenka Krištofová, Univerzita Komenského Bratislava
Lucia Kamarášová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lucia Mokra, Univerzita Komenského Bratislava
Marek Mikuš, Univerzita Komenského Bratislava
Mária Kučerová, Univerzita Komenského Bratislava
Marta Králiková, Univerzita Komenského Bratislava
Martina Bolečeková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Michaela Chládeková, Univerzita Komenského Bratislava
Michal Cenker , Nadácia Pontis
Mikuláš Černota, Ekonomická univerzita v Bratislave
Monika Guttmanová, Integra
Nataša Ondrušková, Univerzita Komenského Bratislava
Nina Galanská, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ondrej Gažovič, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Paulína Stachová, Univerzita Komenského Bratislava
Radka Brhlíková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Renáta Baníková, Univerzita v Skalici
Renáta Bzdilová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Tímea Zaťková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tomáš Profant, IIR Praha
Veronika Sobolová, Universitaet Berlin
Zuzana Fialová, Človek v ohrození
Zuzana Gallayová, Technická univerzita Zvolen
Zuzana Kurnasová, učiteľka
Zuzana Urbanová, dobrovoľníčka

Víťazka súťaže o najlepšiu esej stážovala po prvý krát v OSN v New Yorku
Piaty ročník súťaže o najlepšiu esej vyhrala 23 ročná študentka práva na University of
Glasgow, Žaneta Sedíleková. Mladá Bratislavčanka, ktorá sa vo svojej eseji venovala téme
mieru a stabilite vo svete, absolvovala na jeseň 4-týždňovú stáž v OSN v New Yorku, vďaka
ktorej si zlepšila angličtinu a začala sa zaujímať aj o rozvojovú spoluprácu. Dokonca uvažuje
o magisterskom štúdiu rozvojovej spolupráce.
Druhé miesto v súťaži obsadila Katarína Antalová, čerstvá absolventka Európskych
štúdií na Masarykovej univerzite v Brne, ktorá sa dlhodobo zaujíma o témy zahraničnej
politiky Ruska a EÚ a preto si ju vybrala aj pre svoju esej. V septembri absolvovala stáž na
Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, kde sa zúčastňovala Zasadnutia Rady OSN pre ľudské
práva. Keďže sa 24-ročná študentka zaujíma práve o tému ľudských práv, stáž veľmi ocenila.
Do najlepšej trojky esejí sa dostala aj esej Michala Adama, ktorého hodnotiaca komisia
ocenila najmä za originálny, kritický prístup a snahu o "out of the box" uvažovanie. 21-ročný
študent medzinárodných vzťahov a sociológie na Masarykovej univerzity v Brne absolvoval 4týždennú stáž vo Viedenskej OSN/OBSE, ktorú považoval za prínosnú, keďže mal možnosť
spoznať množstvo zaujímavých ľudí.
Víťazi sa počas slávnostného odovzdávania cien stretli aj so zástupcami hodnotiacej komisie.
Okrem toho ich na spoločnom stretnutí prijal aj Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, s ktorým diskutovali o aktuálnych otázkach rozvojovej
spolupráce.
Do piateho ročníka súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce sa
prihlásil rekordný počet študentov 62, z ktorých 38 študuje na domácich vysokých školách a
24 študuje v zahraničí. V prvej desiatke najlepšie hodnotených esejí bolo až 8 študentov,
ktorí študujú v zahraničí. Tematický záujem bol tento vyvážený, t.j. 23 esejí sa venovali téme
mieru a rozvoju vo svete, 22 študentov najviac zaujala aktuálna téma Ukrajiny a Východného

partnerstva a 17 esejí sa venovalo téme európskeho roku rozvoja 2015. Každú esej čítalo a
hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického
prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.

Vydali sme novú knihu a spustili nový web
Vydali sme novú knihu, ktorá sa venuje rozvojovému vzdelávaniu. Publikácia sa v 10
kapitolách venuje témam, ako význam rozvojovej spolupráce, dotýka sa témy chudoby,
životného prostredia a rozvojovým trendom v 21. storočí, ale aj vzťahu medzinárodnej
migrácie a rozvoja. Kniha koncepčne vymedzuje rozvojové vzdelávanie, vysvetľuje jeho úlohu
vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme a dáva jej širší spoločenský význam. Okrem toho
je výbornou pomôckou pre vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venujú témam rozvojového
vzdelávania, rozvojovej a humanitárnej pomoci, chudobe a nástrojom boja proti chudobe,
obchodu, dlhu a fair trade. Ďalšie témy, ktorým sa kniha venuje sú mierové vzdelávanie,
vojenské konflikty a terorizmus, efektívna komunikácia, vzdelávanie o ľudských právach,
multikultúrne vzdelávanie, životné prostredie a rozvoj v podmienkach 21. storočia, migrácia a
rozvoj v globálnom kontexte. Každá kapitola obsahuje aj metodologickú časť, ktorej cieľom je
pomáhať učiteľom priblížiť študentom jednotlivé témy prostredníctvom konkrétnych
výučbových nástrojov. Svojim obsahom a zameraním ide o prvú publikáciu svojho druhu na
Slovensku, ktorá zapĺňa prázdny priestor v spoločenskej a odbornej diskusii o rozvojovom
vzdelávaní.
Na Slovensku je stále nedostatok informácií o rozvojovom vzdelávaní. Chýbajú nám
odborníci na rozvojové vzdelávanie, ktorí by rozvíjali diskusiu o úlohách a prínose tohto
vzdelávacieho
konceptu
pre
slovenskú
a zahraničnú
spoločnosť.
Nová
webová
stránka www.unidev.info chce odstrániť tento nedostatok a prináša odborné informácie
o rozvojovom vzdelávaní nielen študentom, ale aj širokej verejnosti.
Web obsahuje informačné materiály, štúdie, odkazy na digitálne knižnice a periodiká
a ďalšie zaujímavé linky. Taktiež priebežne informuje o prebiehajúcich aktivitách projektu
UNIDEV v oblasti rozvojového vzdelávania na univerzitách a výzvach, do ktorých sa môžu
zapájať učitelia, výskumníci a vysokoškolskí študenti.
Okrem webu sme rozbehli aj Facebook stránku projektu UNIDEV, ktorá poskytuje priebežné
novinky a správy o projekte a o rozvojovej spolupráci vo všeobecnosti. Pre verejnosť sme tiež
pripravili informačnú kampaň o našich projektoch v rámci podujatia Rozvojový deň 2014, kde
sme informovali najmä o našich aktivitách v Keni ako aj o aktivitách v oblasti rozvojového
vzdelávania na Slovensku. Popri informačnej kampani sme v ten istý deň rozbehli aj
podpisovú akciu na podporu rozvojového vzdelávania na slovenských univerzitách. Do akcie
sa zapojili študenti a učitelia na Slovensku, ktorí vyzývajú ministra školstva, aby sa väčšmi
zasadil o podporu globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku.

FINANČNÁ SPRÁVA
Nadačné fondy v roku 2014 - prehľad
v eur
stav k 1.1.2014

Názov

príjem

výdaj

stav k
31.12.2014

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
743 734 €

1 714 137 €

777 736 €

1 680 135 €

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
645 525 €

-

€

645 525 €

-

€

891 215 €

622 665 €

686 437 €

216 316 €

271 064 €

274 086 €

213 294 €

190 757 €

220 705 €

250 866 €

160 596 €

91 369 €

168 032 €

259 401 €

0€

61 668 €

163 182 €

189 904 €

34 946 €

55 000 €

94 211 €

102 911 €

46 300 €

21 230 €

40 692 €

24 613 €

37 309 €

20 000 €

-

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
417 887 €
Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis
Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis
Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis
Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis
Nadačný fond pre Transparentné Slovensko
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis
20 000 €

€

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis
10 107 €

13 250 €

14 583 €

8 774 €

9 754 €

49 792 €

43 612 €

15 934 €

8 057 €

29 562 €

33 076 €

4 543 €

5 002 €

7 353 €

8 775 €

3 580 €

0€

20 382 €

-

0€

16 903 €

-

0€

8 946 €

2 496 406 €

3 709 426 €

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis
Nadačný fond MOBIS v Nadácii Pontis
-

-

€

20 382 €

Fond Johnson Controls v Nadácii Pontis
16 903 € -

0€

Fond LEAR v Nadácii Pontis

Spolu

8 946 €
3 284 656 €

2 921 176 €

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činností nadácie a
osobitne výška nákladov na správu nadácie:
Grantové programy
Grantové programy z Fondov, ostatné granty
Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti / Dobrá Krajina
Poskytnuté dary nepeňažné (vecné) - Multifunkčné ihriská
Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina
Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy
Granty slovenským MVO v rámci projektu Srdce pre deti
Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Bielorusko
Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Keňa
Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Tunisko
Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Balkan
Granty v rámci CSR Zodpovedná spotreba projektu
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Priame programové náklady
Grantový program - správa, monitoring, rozvoj
Ostatné projekty mimo grantov realizované z fondov spolu
Projekt podpory televízneho galavečera Srdca pre deti
Projekt Kyslíková o2 kampaň v rámci Srdca pre deti
Projekt z fondu Enel: Ekoobec - audity verejného osvetlenia
Projekt z fondu ZSE: Obnova Piešťanskej elektrárne
Projekty pre nepočujúcich z fondu Telekom: Mobilný pedagóg a iné
Business Leaders Forum - správa, blf web, ost.aktivity
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program
Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, Firemné dobrovoľníctvo,
Program Dobrá krajina
Via Bona Slovakia za rok 2013 v roku 2014
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne vzdelávanie, UNIDEV
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kenský projekt
XI. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní - CEE CSR Summit
Program Srdce pre deti
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Západný Balkán
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Tuniský program
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Rozvojová Konferencia III.ročník
VII. Fórum o firemnej filantropii
Index rozvoja MVO
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku
Hlavy pomáhajú
Tréningy o zodpovednom podnikaní, CR audity, stratégie
Advokáti Pro Bono
Kvalitnejší život so sklerózou multiplex
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Moldavský projekt
Projekt Zodpovedná spotreba

2 334
367
198
91
66
49
44
30
25
5
2
1
155
7
50
25
33
140
139
84
68
79
67
51
67
73
29
43
43
50
18
20
2
48
23
23
9
16
7
20

2014
031,01 €
573,30 €
225,86 €
951,52 €
591,79 €
036,93 €
528,90 €
092,50 €
844,82 €
041,68 €
500,00 €
058,00 €
982,74
087,44
000,00
397,55
473,60
319,19
976,52
113,89
528,67
398,65
400,95
996,56
846,81
537,45
862,56
715,20
390,20
172,86
601,67
859,34
259,88
547,30
097,38
064,17
072,07
895,34
494,09
692,72

v%
48,64%
7,66%
4,13%
1,92%
1,39%
1,02%
0,93%
0,63%
0,54%
0,11%
0,05%
0,02%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,25%
0,15%
1,04%
0,53%
0,70%
2,92%
2,92%
1,75%
1,43%
1,65%
1,40%
1,08%
1,41%
1,53%
0,62%
0,91%
0,90%
1,05%
0,39%
0,43%
0,05%
1,01%
0,48%
0,48%
0,19%
0,35%
0,16%
0,43%

179 070,14 €

3,73%

4 798 331,25 €

100,00%

Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

Na svojom zasadnutí správnej rady zo dňa 9.12.2013 správna rada nadácie schválila
plánovaný rozpočet na rok 2014 (celkové plánované výnosy 4 451 150€, celkové plánované
náklady 4 447 600€) Zároveň schválila aj výšku nákladov na správu nadácie – t.j.
administratívnych nákladov na rok 2014 do sumy 228 516€ (do 6% celkového rozpočtu
nadácie).

Rozdelenie nákladov na granty, vlastné
projekty a admin
grantová činnosť

programy nadácie pontis

admin nadácie pontis

4%

29%

67%

Rozdelenie podľa pilierov len projekty a admin
bez grantovej činnosti
4%

firemná filantropia

11%

demokratizácia a
rozvojová spolupráca

7%

52%

26%

firemné dobrovoľníctvo a
probono
rozvoj zodpovedného
podnikania
admin nadácie pontis

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2014
Prijaté príspevky z 2% - použité na projekty a
granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2%

2014

v%

2 606 431,64 €

54,3%

Granty zo Slovak Aid - SAMRS a ZMOS na projekty
Demokratizácie a rozvojovej pomoci

279 555,02 €

5,8%

Prijaté príspevky do nadačných firemných fondov v Nadácii
Pontis zo zdrojov mimo 2%

377 697,25 €

7,9%

Grantové zdroje z nadácií USA, Dánskej ambasády, Európskej
Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci

228 223,30 €

4,8%

Forum o Firemnej Filantropii, Kvalitnejší život so SM, Dobrá
krajina a ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia

168 592,88 €

3,5%

35 501,61 €

0,7%

2 000,00 €

0,0%

55 710,15 €

1,2%

153 266,66 €

3,2%

12 975,26 €

0,3%

52 503,04 €

1,1%

323,48 €

0,0%

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií

Prijaté príspevky na zbierku Dobrá krajina na granty pre iné
MVO
Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania
Prijaté príspevky na projekt Naše Mesto a ostatné aktivity piliera
Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

Výnosy z činnosti:

Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR
vzdelávanie
Výnosy z aktivít: administrácia fondov a projektu Srdce pre deti,
Fórum o firemnej filantropii, pracovná skupina ŠKI,
Výnosy z aktivít: pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto,
dobrovoľníctvo, Advokáti Pro Bono

Ostatné výnosy z činnosti
Úroky bankové - bežné účty

22 420,08 €

0,5%

14 921,76 €

0,3%

227 998,53 €

4,8%

Admin z fondov tvorených z darov

34 170,53 €

0,7%

Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%

56 801,81 €

1,2%

840,00 €

0,0%

915,00 €

0,0%

373 160,92 €

7,8%

94 577,78 €

2,0%

4 798 586,70 €

100,0%

Kurzové zisky
Prijaté dary (Accenture / Mafin)
Výnosy z použitia fondov:
Admin z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%

Projekty z fondov tvorených z darov
Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu DKSrdce pre deti
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá
krajina
SPOLU výnosy

rok 2014 - prehľad o výnosoch - podľa zdrojov
Asignácia dane 60%
0,3%
0,5%

5%

Dary od firiem finančné 13%

6%

6%

Dary od jednotlivcov 10%
Granty od Slovak Aid 6%

10%

Iné príjmy 0,5%
60%

Dary od firiem nefinančné 0,3%

13%

Dary a granty od iných nadácií a
neziskových organizácií a EU 5,5%
Príijmy od firiem za poskytnuté
služby 5%

rok 2014 - prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
Prijaté príspevky z podielu dane 2 891 231,98 €
Prijaté príspevky z grantov a darov 1 650 944,44 €
Výnosy z činnosti 256 410,28 €
35%

5%

60%

Súvaha Úč NUJ 1 - 01

SÚVAHA
k 31.12.2014

(v celých eurách)
Za bežné
účtovné obdobie

mesiac
0 1

rok
2 0 1 4

do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 4

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
0 1

rok
2 0 1 3

do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 3

Účtovná závierka:
Daňové identifikačné číslo
2 0 2 1 5 3 1 5 1 2

x

- riadna
- mimoriadna
- priebežná

IČO
3 1 7 8 4 8 2 8

Názov účtovnej jednotky
N a d á c i a
P o n t

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Z e l i n á r s k a

PSČ
8 2 1 0 8

Názov obce
B r a t i

Smerové číslo telefónu
0 2

i

s

2

s l

a v a

Číslo telefónu
5 7 1 0 8 1 1 1

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:
20.4.2015

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

1

č.r.

Strana aktív

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

Netto

Netto

1

2

3

4

584 471,31

232 015,76

352 455,55

366 108,75

r. 003 až r. 008

002

99 637,00

57 132,61

42 504,39

48 000,98

99 637,00

57 132,61

42 504,39

48 000,98

484 834,31

174 883,15

309 951,16

318 107,77

410 547,55

100 596,39

309 951,16

305 377,77

16 922,13

16 922,13

0,00

0,00

57 364,63

57 364,63

0,00

0,00

0,00

12 730,00

1 057 366,65

1 098 326,25

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

003

Softvér

004

013 - (073+091AÚ)
014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)

007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051095AÚ)

008

2. Dlhodobý hmotný majetok

r. 010 až r. 020

Pozemky

(031)

Umelecké diela a zbierky

009
010

(032)

011

021 - (081 - 092AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky

014

023 - (083 + 092AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

026

(069 - 096 AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028

Kontrolné číslo

Korekcia

001

Oceniteľné práva

3.

Brutto

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

Stavby

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

r. 001 až r. 028

991

0,00

1 753 413,93

696 047,28

č.r.

Strana aktív

b

a
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

029

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

4 226 357,80

2 591,88

4 223 765,92

3 888 638,73

0,00

0,00

0,00

0,00

895 791,18

2 591,88

893 199,30

721 103,77

031
032

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391
AÚ)
2. Dlhodobé pohľadávky
r. 038 až r. 041

Brutto

030

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)(192+193)

Tovar

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

036
037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Iné pohľadávky
391AÚ
3.

(315 AÚ - 391AÚ)

039

(358AÚ - 391AÚ)

040

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) -

Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

041
042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

25 556,29

25 556,29

17 125,71

Ostatné pohľadávky

044

866 954,91

866 954,91

697 743,55

(315 AÚ - 391 AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
(336 )

045

Daňové pohľadávky

046

(341 až 345)

3 801,96

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
047
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ
4. Finančné účty
Pokladnica

049
050

3 279,98

2 591,88

688,10

2 432,55

051

3 330 566,62

0

3 330 566,62

3 167 534,96

1 807,58

x

1 807,58

1 120,56

3 328 759,04

x

3 328 759,04

3 166 414,40

057

10 143,50

0,00

10 143,50

23 556,65

9 970,52

9 970,52

23 556,65

(211 + 213)

052

(221 AÚ + 261)

053

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221)

054

Bankové účty

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

r. 052 až r. 056

048

r. 058 a r. 059

Náklady budúcich období

(381)

058

Príjmy budúcich období

(385)

059

172,98

172,98

0,00

060

4 820 972,61

234 607,64

4 586 364,97

4 278 304,13

992

17 520 333,01

242 383,28

17 277 949,73

15 991 333,62

MAJETOK SPOLU
Kontrolné číslo

r. 001 + r. 029 + r. 057
r. 029 až r. 060

Strana pasív
a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2.

č.r.

Bežné účtovné obdobie

b

5

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

061

3 113 102,69

2 688 077,44

062

3 076 203,26

2 651 433,46

063
064
065
066

155 027,67
2 921 175,59

155 027,67
2 496 405,79

067

Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

068
069
070
071

0,00

0,00

0,00

0,00

072

36 643,98

35 989,01

073

255,45

654,97

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

54 690,54

110 484,23

1. Rezervy

075

6 836,88

6 233,72

078

6 836,88

6 233,72

079

485,52

647,55

080

485,52

647,55

087

47 343,28

103 596,48

088

40 735,40

93 767,46

089

1 500,00

7 500,00

Zúčtovanie so Sociál.poisťovňou a zdravot. poisťovňami (336)

090

0,00

0,00

Daňové záväzky

091

4 242,56

2 329,02

096

865,32

0,00

r. 098 až r. 100

097

24,86

6,48

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

24,86

6,48

1 418 571,74

1 479 742,46

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom

(331+ 333)

(341 až 345)

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky

(396)

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

4. Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

(241+ 249)
r. 102 a r. 103
(383)

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
Kontrolné číslo

r. 061 až r. 104

092
093
094
095

100
101
102

41 185,99

103

1 377 385,75

1 479 742,46

104

4 586 364,97

4 278 304,13

993

16 889 988,71

15 596 830,08
4

Súvaha Úč NUJ 1 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31.12.2014

(v celých eurách)
Za bežné
účtovné obdobie

mesiac
0 1

rok
2 0 1 4

do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 4

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
0 1

rok
2 0 1 3

do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 3

Účtovná závierka:
Daňové identifikačné číslo
2 0 2 1 5 3 1 5 1 2

x

- riadna
- mimoriadna
- priebežná

IČO
3 1 7 8 4 8 2 8

Názov účtovnej jednotky
N a d á c i a
P o n t

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Z e l i n á r s k a

PSČ
8 2 1 0 8

Názov obce
B r a t i

Smerové číslo telefónu
0 2

i

s

2

s l

a v a

Číslo telefónu
5 7 1 0 8 1 1 1

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:
20.4.2015

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

1

Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

Č. r.

a

b

c

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

17 510,64

100 030,98

68 888,59

1 929,80

1 985,65

12 689,33

9 730,33

501

Spotreba materiálu

01

82 520,34

502

Spotreba energie

02

1 929,80

504

Predaný tovar

03

-

511

Opravy a udržiavanie

04

12 689,33

512

Cestovné

05

29 727,12

-

29 727,12

22 738,73

513

Náklady na reprezentáciu

06

40 264,87

-

40 264,87

39 658,86

518

Ostatné služby

07

1 001 342,59

54 236,28

1 055 578,87

861 319,31

521

Mzdové náklady

08

208 454,00

-

208 454,00

164 542,07

524

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

09

70 213,04

-

70 213,04

56 451,79

525

Ostatné sociálne poistenie

10

-

-

527

Zákonné sociálne náklady

11

3 074,97

-

3 074,97

2 167,50

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľnosti

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

2 459,57

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

545

47,32

2 459,57

2 083,36

14,39

14,39

4,99

80,10

80,10

98,10

19

0,86

0,86

0,15

Kurzové straty

20

850,07

850,07

6 692,87

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

6 198,10

-

6 198,10

6 471,58

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

25

47 345,98

-

47 345,98

56 804,72

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553

Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

1 745,88

1 745,88

846,00

34

630 955,48

630 955,48

438 385,21

35

368 631,30

368 631,30

636 043,93

36

2 216 889,53

2 216 889,53

1 825 840,77

561
562
563
565
567

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

-

-

25 831,87

33

37

Účtovná trieda 5 celkom r. 1 až 37

38

4 725 387,32

71 746,92

4 797 134,24

4 226 633,70

Kontrolné číslo r. 01 až 38

994

9 450 774,64

143 493,84

9 594 268,48

8 453 267,40

Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

Č. r.

a

b

c

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

1

2

3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

601

Tržby za vlastné výrobky

39

-

602

Tržby z predaja služieb

40

-

-

-

-

41

-

-

-

611

Tržby za predaný tovar
Zmena stavu zásob nedokončenej
výroby

-

-

-

-

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

-

-

-

-

-

-

-

604

42

-

-

-

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

-

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

-

-

-

-

46

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

-

-

-

621
622

Aktivácia materiálu a tovaru

623

Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

-

-

-

-

-

-

-

48

641

Zmluvné pokuty a penále

50

-

642

Ostatné pokuty a penále

51

-

-

-

-

-

-

-

552,46

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

-

323,48

323,48

54

22 420,08

-

22 420,08

246,91

-

14 921,76

14 921,76

645

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

55

14 921,76

647

Osobitné výnosy

56

-

-

-

-

-

-

-

648

Zákonné poplatky

57

-

649

Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

58

141 832,73

76 912,23

218 744,96

211 175,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

-

-

-

-

655

Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

-

-

-

-

656

Výnosy z použitia fondu

64

319 810,87

-

319 810,87

227 996,49

-

-

-

-

-

-

651
652
653
654

59
60
61

63

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

-

658

Výnosy z nájmu majetku
Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

66

-

661

67

-

-

-

-

-

1 147 280,21

943 611,24

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

1 147 280,21

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

468 653,70

-

468 653,70

723 344,84

-

-

-

664

Prijaté členské príspevky

70

-

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

2 606 431,64

-

2 606 431,64

2 107 007,52

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

-

-

-

-

73

-

-

-

-

Účtová trieda 6 celkom r. 39 až 73

74

4 721 350,99

77 235,71

4 798 586,70

4 228 856,34

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74-38

75 -

4 036,33

5 488,79

1 452,46

2 222,64

76

-

1 197,01

1 197,01

1 567,67

77

-

-

-

-

691

591
595

Dotácie

Daň z príjmov
Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 75-(76+77) (+/-) 78

Kontrolné číslo r. 39 až 78

995

-

4 036,33

4 291,78

255,45

654,97

9 434 629,32

165 449,00

9 600 078,32

8 462 157,96

Príloha k opatreniu č. MF/17616/2013-74
Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/17616/2013-74
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ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
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(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
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od 0 1

rok
2 0 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1

4

do

mesiac
1 2

3

do

mesiac
1 2

rok
2 0

1

4

rok
2 0

1

3

o

t

i

Účtovná závierka:
x

riadna
mimoriadna

vyznačuje sa X
IČO
3 1 7 8 4 8 2 8

Daňové identifikačné číslo
2 0 2 1 5 3 1 5 1 2

Názov účtovnej jednotky
N A D Á C I A
P

O N

T I

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
Z e l i n á r s

a

2

PSČ
8 2 1 0 8
Číslo telefónu
0 2 /

k

Názov obce
B r a t

i

s

S

l

a

v

a

Číslo faxu
5 7 1

0

8

1

1 1

e-mailová adresa
g a b i k a. z u

b

r

i

k o v a @ n a d a

Zostavené dňa:
20.05.2015

/

c

i

a

p

n

s. sk

Podpisový záznam
Podpisový záznam osoby
osoby zodpovednej za zodpovednej za
vedenie účtovníctva:
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Gabika Zubríková

Lenka Surotchak

Schválené dňa:
Gabika Zubríková
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2014
A.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Nadácia Pontis (ďalej ako ,,Nadácia“) bola založená 27. októbra 1997 a zapísaná v registri MV SR pod
registračným č. 203/Na-96/463 dňa 27. októbra 1997.

2.

Hlavnou činnosťou Nadácie je:
−

−
−

−
−

−

−
−
−
−
−

posilňovanie účasti občanov v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej
zodpovednosti, uplatňovaním občianskych práv a podporou spolupráce medzi tromi sektormi
(verejným, podnikateľským a neziskovým),
organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom,
diskusných klubov v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať
občanov o ich právach a občianskej zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania,
rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládnych
organizácií na dosiahnutie ich poslania a programových cieľov,
podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia
podporujúceho firemné občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce
jednotlivcov poskytnúť svoje služby a čas prostredníctvom programov dobrovoľníctva,
organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia, a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu
komunitnej nadácie, ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii a
riešení problémov vo svojej komunite,
rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania,
podpora a ochrana zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci,
vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie,
realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie,
realizácia a podpora aktivít zameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti
firiem.

Nástrojmi plnenia účelu Nadácie sú:
a) udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie,
b) udeľovanie a poskytovanie nefinančnej podpory, napr. vo forme vecných darov, alebo darovania
času – dobrovoľníckej pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.
Hodnota nadačného imania zapísaného v Registri nadácií:
− 16 597 EUR

Poznámky Úč NUJ 3-0
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3.

Priemerný počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia

4.

IČO: 31 784 828
DIČ: 2021531512

2

Bežné účtovné obdobie
5
1
2

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
5
1
0

95

31

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014.

5.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Nadácie za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013 bola schválená
správnou radou Nadácie Pontis dňa 9. júna 2014.

B.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY K 31.12.2014
Členovia správnej rady Nadácie:
JUDr. Lucie Schweizer, (Schweizer Legal)
- predsedkyňa správnej rady
Michele Bologna (Slovenské elektrárne, Enel a.s.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)
Ing. Radoslav Derka (konzultant)
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (FSEV UK)

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 26.3.2012
členstvo vzniklo od 26.3.2012
členstvo vzniklo od 18.2.2013
členstvo vzniklo od 9.12.2013

Revízor Nadácie
Ing. Jaroslav Košťálik, (SLOVNAFT a.s.)
Ing. Ľuboš Vančo, (KPMG spol. s r.o.)

platné od dňa 9.6.2014
platné od 8.12.2014

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak
C.

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Zakladateľom Nadácie je The Foundation for a Civil Society so sídlom 25 East End Ave, 1B, 100 28 New
York, Spojené Štáty Americké.

D.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so
zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike (č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)
a Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení
neskorších predpisov.
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Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za
základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedenú v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Nadácia aplikovala konzistentne s predchádzajúcim
účtovným obdobím.
b)

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z
majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden
rok, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 551 pri uvedení do
používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Softvér

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
4

Metóda
odpisovania
lineárna

Ročná odpisová
sadzba v %
25

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden
rok, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 551 pri uvedení do
používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Predpokladaná
doba používania v
rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

20
4
4
rôzna

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

5
25
25
100

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
c)

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

d)

Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto
majetku je zanedbateľne nízke.

e)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
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Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
f)

Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g)

Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Nadácie, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Nadácia vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho zabezpečenia.

h)

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i)

Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Nadácie v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze
ziskov a strát Nadácie je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením,
ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového
základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré
Nadácia uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú
vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Nadácia vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

j)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

k)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa na menu euro už neprepočítavajú.

l)

Výnosy
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Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty, v prípade ak ide o plnenia,
na ktoré sa vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. – podľa §2 - sú to najmä služby majúce povahu
reklamy, propagácie alebo iných služieb poskytnutých za protihodnotu. V prípade ostatných výnosov –
darov a príjmov z podielu dane (tzv. 2% z daní) – tieto nie sú predmetom DPH podľa zákona o DPH č.
222/2004 Z.z. prípadne sú od nej oslobodené podľa § 31 a § 32.
Výnosy Nadácie tvoria najmä prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky od fyzických osôb,
príspevky z podielu zaplatenej dane, výnosy z použitia fondu a iné ostatné výnosy.
m) Účtovanie prijatých a poskytnutých grantov
V čase prijatia prostriedkov na základe podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie) Nadácia zaúčtuje grant na
ťarchu finančných účtov a v prospech účtu výnosov. Zostatok prijatých prostriedkov, ktoré budú
spotrebované v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje
v prospech účtu Výnosy budúcich období.
Pri poskytovaní prostriedkov na základe podpísanej zmluvy o darovaní a pokynu na úhradu príslušnej
splátky (poskytnutie) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči
prijímateľovi grantu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje na ťarchu účtu
nákladov a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu schválená a zároveň aj vyplatená časť
prostriedkov grantu.
n)

Fondy na prevádzku
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného nákladového účtu a
v prospech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov na
prevádzkové náklady a v prospech účtu výnosov.

o)

Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky prijaté ako
percento zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech účtu výnosov. Zostatok
príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období. V prípade
príspevku z podielu zaplatenej dane od spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde, sa
takýto nespotrebovaný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech
účtu Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu.

E.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie a hmotného majetku za
bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený na nasledujúcich stranách:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dlhodobý nehmotný majetok
A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti
b
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42 504

48 001

0
0
0
0

35 896
21 237
0
57 133

83 897
0
0
15 740
99 637

Softvér
c

Oceniteľné
práva
d

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
e

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
15 740
0
-15 740
0

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku
f

Bežné účtovné obdobie
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok
g

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

42 504

48 001

0
0
0
0

35 896
21 237
0
57 133

83 897
15 740
0
0
99 637

Spolu
h

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dlhodobý nehmotný majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti
b
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48 001

44 765

0
0
0
0

14 922
20 974
0
35 896

59 687
0
0
24 210
83 897

Softvér
c

Oceniteľné
práva
d

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
e

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

6 246

0
0
0
0

0
0
0
0

6 246
17 964
0
-24 210
0

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku
f

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok
g

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

48 001

51 011

0
0
0
0

14 922
20 974
0
35 896

65 933
17 964
0
0
83 897

Spolu
h
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Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia

Oprávky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobý hmotný majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia

Pozemky
b

305 378
309 951

0

0

0

0

0
0
0

100 596

0

0
0
0

80 362
20 234
0

410 547

0

0
0
0

385 740
0
0
24 807

0
0
0
0

Stavby
c

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecíprístroje,
zariadenia
d
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0

0

0

0
0
0

16 922

16 922
0
0

16 922

16 922
0
0
0

Dopravné
prostriedky
e

Pestovateľské celky
trvalých
porastov
f

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá
g

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

57 365

57 232
5 876
5 743

57 365

57 232
5 876
5 743
0

Ostatný
dlhodobý
majetok
h

Bežné účtovné obdobie

0

12 730

0

0
0
0

0

0
0
0

0

12 730
12 077
0
-24 807

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
i

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
j

309 951

318 108

0

0
0
0

174 883

154 516
26 110
5 743

484 834

472 624
17 953
5 743
0

Spolu
k
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Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia

Oprávky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobý hmotný majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia

Pozemky
b

324 664
305 378

0

0

0

0

0
0
0

80 362

0

0
0
0

61 076
19 286
0

385 740

0

0
0
0

385 740
0
0
0

0
0
0
0

Stavby
c

0

0

0

0
0
0

0

8 588
0
8 588

0

8 588
0
8 588
0

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecíprístroje,
zariadenia
d
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0

0

0

0
0
0

16 922

16 922
0
0

16 922

16 922
0
0
0

Dopravné
prostriedky
e

Pestovateľské celky
trvalých
porastov
f

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá
g

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

57 232

40 689
16 543
0

57 232

40 689
0
0
16 543

Ostatný
dlhodobý
majetok
h

12 730

0

0

0
0
0

0

0
0
0

12 730

0
29 273
0
-16 543

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
i

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
j

318 108

324 664

0

0
0
0

154 516

127 275
35 829
8 588

472 624

451 939
29 273
8 588
0

Spolu
k

9
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Majetok Nadácie je poistený do nasledovnej výšky poistnej sumy:
Oblasť poistenia
Živelná pohroma
Vandalizmus
Krádež

Budovy
386 700
50 000
-

Garáž
33 200
10 000
-

Súbory hnuteľných
vecí
66 000
10 000
13 200

Nadácia uzatvorila zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu do výšky poistnej sumy 166 000 EUR.
2.

Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky
a
Pohľadávky
z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
(zníženie)
d

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku z
účtovníctva
(rozpustenie)
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
846
846

0
1746
1746

0

0
0
0

0
2 592
2 592

0

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
a
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

Bežné účtovné
obdobie
b
893 199
2 592
895 791

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
C
719 613
2 592
722 205

Pohľadávky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Bežné účtovné
obdobie
Odberateľské faktúry v lehote splatnosti
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky (378; 315,1)
Daňové pohľadávky
Pohľ. voči lokálnym projektovým partnerom v zahraničí
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti - SAMRS
Darovacie zmluvy MSI, OSF (315,22)
Darovacie zmluvy ostatné drobné (315+335+378+391)
Pohľadávka voči partnerovi – IVF, Ukrainian Institute
Ost.pohľadávky – Nórske fondy (OSF)
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti - USAID
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti - UNIDEV
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti - DANIDA
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti - Mott, NED,

20 442
5 114
1 088
0
1 862
354 085
26 430
0
4 700
33 040
223 892
61 935
140 843
19 768
893 199

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
13 326
3 800
0
4 057
8 679
220 858
0
37 965
0
0
91 901
108 333
191 357
39 337
719 613
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Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:
Bežné účtovné
obdobie
Pohľadávky voči grantistovi - Želinský
Pohľadávky voči grantistovi – Status Quo

1 746
846
0
2 592

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
846
0
846

V máji 2013 v rámci grantového kola na zakladanie živností pre nepočujúcich podnikateľov podpísal
grantovú zmluvu pán Juraj Želinský (ST2013_107) na celkovú výšku grantu v sume 3 320 EUR. Prvá
splátka mu bola vyplatená v zmluvnej výške 90% v sume 2 988 EUR, pričom pri záverečnom finančnom
zúčtovaní predložil doklady na správne použitie len na časť 1 242,12 EUR. Z tohto dôvodu bola grantová
zmluva upravená na korektne vydokladovanú časť vo výške 1 242,12 EUR a druhá časť splátky vo výške
1745,88 EUR preúčtovaná na pohľadávku voči nemu. Pán Juraj Želinský vyjadril ochotu nesprávne
vyčerpanú sumu Nadácii vrátiť, a sumu splácať do Nadácie Pontis v mesačných splátkach, no do apríla
2015 nezaplatil žiadnu splátku.
Grant organizácii Status Quo sme udelili v decembri 2010 na základe zmluvy o realizácii projektu
z nadačného fondu Slovak Telekom s číslom zmluvy ST2010_66. Realizácia mala prebiehať počas rokov
2010 a 2011, no v priebehu realizácie projektu došlo k problémom na strane organizácie Status Quo
a projekt sa nezrealizoval. Kontaktovali sme Status Quo so žiadosťou o vrátenie vyplatenej
a neoprávnene čerpanej splátky. Ku dňu zostavenia závierky napriek prísľubu nebola vrátená z čiastky
846 EUR žiadna časť.
3.

Finančné účty
Informácie o finančných účtoch sú uvedené nižšie:

Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu

Bežné účtovné
obdobie
1 808
3 328 759

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 121
3 166 414

0
0
3 330 567

0
0
3 167 535

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Nadácia
voľne disponovať.
4.

Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období očakávané splátky grantov
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9 971

23 557

173
10 144

0
23 557
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F.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1.

Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C, D a M.

2.

Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie

Názov položky
a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Zákonné dlhodobé rezervy
Ostatné dlhodobé rezervy
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné krátkodobé rezervy, z
toho:
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia
Rezerva na audit
Ostatné krátkodobé rezervy
Rezervy spolu

3.

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b
0

Tvorba
c

Použitie
d

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Zrušenie
e

0

0

0

0

0
0
6 234

0
0
6 837

0
0
6 234

0
0
0

0
0
6 837

6 234

6 837

6 234

0

6 837

5 274
960
0
6 234

5 337
1 500
0
6 837

5 274
960
0
6 234

0
0
0
0

5 337
1 500
0
6 837

Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie
0

0

47 343
47 343

103 596
103 596

486
0
486

648
0
648

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti zahŕňajú:

Daňové záväzky
Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP
Dodávateľské faktúry (321+326)
Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (379,22)
(V roku 2013 aj 325,4+325,8+325,9)
Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,1+325,11)
Ostatné záväzky (účet 325,2+325,3+325,7)
Zmluvy o dielo - ZOD (325,6)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4 242
1 500
27 381

2 329
7 500
23 416

865
5
7 970
5 380
47 343

63 555
1 550
4 032
1 214
103 596
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Významné položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky zahŕňajú:

a
Ostatné záväzky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b
70 351

Prírastky
c
3 007 533

1 550

2 871 111

2 872 661

0

41 161
3

37
15 280

34 013
14 815

7 185
468

10 365
4 029
1 214

99 325
317
21 304

109 690
4 029
17 138

0
317
5 380

609

159

768

0

11 420

0

11 420

0

Granty pre MVO poskytnuté (325,1)
Vratka nespotrebovanej časti grantu
donorovi (325,2)
Ostatné záväzky (325,3)
Záväzky voči zmluvným partnerom
zahraničí (325,4)
Nevyplatene Cest.prikazy (325,7)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,6)
Záväzky voči zmluvným partnerom
zahraničí (325,8) I Watch
Záväzky voči zmluvným partnerom
zahraničí (325,9) BCSDN

4.

Stav na konci
účtovného
Úbytky
obdobia
d
e
3 064 534
13 350

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom
prehľade:
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k 31. Decembru

5.

648
701
0
863
486

769
489
0
610
648

Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:
Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok
Nepoužitý podiel dane 2% - 384,3
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie - 384,4 + 384,6
Príspevky na DK nepoužité – 384,5
Príspevky na SPD nepoužite – 384,5
Granty, dary, príspevky zazmluvnené ostatné
-ViaBona, NGO SI, Novartis, dobr.eventy-384,2
Granty, dary, príspevky zazmluvnené ostatné
-NGO SI, DK aa, SPD aa, Enel, OSF -384,1
Granty, dary, príspevky (Danida) 384
Granty, dary, príspevky (UNIDEV, USAID Mott) 384,6
Dlhodobý majetok obstaraný z podielu dane 384,01
Položky výdavkov budúcich období z dôvodu:
Granty Dobrej krajiny súvisiace s obdobím 2014
zaplatené v januári 2015

Stav na začiat
ku účtovného
obdobia
b
1 479 742

Stav na konci
účtovného
Úbytky
obdobia
d
e
967 373
1 377 386

Prírastky
c
947 238

29 844
12 730

0
3 000

14 922
12 730

14 922
3 000

312 560
151 394
302 943

498 437
58 107
125 482

312 560
151 394
302 943

498 437
58 107
125 482

82 222

94 223

82 222

94 223

0
286 157
275 787
26 105
0

167 989
0
0
41 186

0
62 094
109 081
1 649
0

167 989
224 063
166 707
24 456
41 186

0

41 186

0

41 186
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INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1.

Prijaté príspevky od iných organizácií

14

Štruktúra príspevkov prijatých od iných organizácií je uvedená v nasledujúcom prehľade:

SAMRS / Slovak Aid a MZV
Accenture - príspevok do fondu mimo 2%
Slovenské elektrárne do fondu mimo 2%
International Visegrad Fund – IVF, USAID, UNDP
European Commission – BLR Project (v 2012 ReSmeS)
Príspevky na Dobrá krajina na administráciu
(662,61+662,9)
ZSE do fondu mimo 2%
European Commission - UNIDEV project
Príspevky Ringier na admin projektu SPD (662,61)
Slovak Telekom do fondu mimo 2%
Prijaté príspevky na projekt Dobra krajina na granty(662,6)
Príspevky firiem do Fondu pre Transparentne SK
Ostatné dary od firiem na Via Bona
Príspevky firiem na dobrovoľnícke eventy (SAP,EY) a iné
Prísp.od firiem na projekt Nase Mesto
Iné (Eset,CpF, veľvyslanectvá, Pontis N.O.) 662,9
Príspevky Novartis - Kvalitnejší život so Sklerozou Multiplex
Dánska ambasáda – DANIDA
The Mott Foundation a The Nat.Endowm. for Democr, USA
Management System Intern. na NGO SI projekt
Ostatné dary od firiem na CR semináre a aktivity 662,7
Nad.otvorenej spoločn.-OSF-Norske fondy 662,9+662,47
TRUST for Civil Society in CEE
European Commission – KMC PHA
Spolu

2.

Bežné účtovné
obdobie
279 555
123 703
120 521
83 355
70 341

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
267 406
24 084
81 596
86 833
37 899

60 154
60 000
50 315
47 996
42 473
35 502
31 000
30 000
19 701
19 602
18 379
16 895
15 245
8 967
2 347
2 000
9 229
0
0
1 147 280

4 724
950
20 650
39 182
950
2 761
3 035
60 323
30 160
15 560
0
61 937
28 483
55 964
11 378
25 728
0
73 183
11 775
943 611

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Dobrá krajina
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Srdce pre deti
Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis
Spolu

94 578
373 161
915
468 654

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
51 895
670 900
550
723 345
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Príspevky z podielu zaplatenej dane
Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2014 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné
obdobie
KIA Motors Slovakia s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
LIDL a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Accenture, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
DM Drogerie Markt
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
Firmy cez vklady do Fondu pre Transp.Slovensko
Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne
Ostatné fyzické a právnické osoby – minutie prísp.z 2013
DELL s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Johnson Controls International spol. s r.o.
Lenovo
Ostatné fyzické a právnické osoby
Honeywell
Tesco STORES SR, a.s.
Spolu

714 911
580 906
519 000
239 421
142 741
120 505
47 107
42 612
27 075
26 267
23 500
21 768
19 879
19 371
18 000
15 212
11 258
8 646
8 253
0
2 606 432

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
246 632
878 293
425 715
0
142 000
63 145
28 119
14 296
9 000
12 223
0
3 159
48 084
31 367
35 000
0
14 372
33 003
7 367
115 033
2 107 008

Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2014 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné
obdobie
Slovenská sporiteľňa, a.s. 2%
KIA Motors Slovakia s.r.o. 2%
Západoslovenská energetika, a.s. 2%
Slovak Telekom, a.s. 2%
Slovenské elektrárne, a.s. MIMO 2%
Accenture, s.r.o 2%.
LIDL a.s.
DELL s.r.o. 2%
Firmy cez vklady do Fondu pre Transp.Slovensko MIMO2%
Lenovo 2%
DM Drogerie Markt 2%
Stredoslovenská energetika, a.s. 2%
KIA Motors Slovakia s.r.o. MIMO 2%
Johnson Controls International spol. s r.o. 2%
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. MIMO 2%
Honeywell 2%
Slovenské elektrárne, a.s. 2%
Tesco STORES SR, a.s.
Spolu

64 619
60 984
56 660
51 526
27 960
23 294
11 446
5 242
4 211
3 325
2 791
2 000
1 840
1 691
1 000
522
700
0
319 811

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
55 801
27 404
33 212
64 476
17 510
3 524
0
2 955
0
1 098
1 895
5 000
2 340
0
0
0
0
12 781
227 996
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Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom
období je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma v bežnom
účtovnom období

Poskytnuté granty a realizované projekty z fondov
z podielu dane

2 529 871

2 010 539

76 561

96 469

227 998

171 262

56 802

36 884

2 891 232

2 315 154

Projekty realizované z podielu dane
Náklady na administráciu fondov
Interne realizované projekty z fondov z podielu dane
Spolu použitie v roku

Použitá suma v
bezprostredne
predchádzajúcom
účtovnom období

Spolu zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia na 384

55 063

V tom na účte 384,1 (Ringier – SPD)

25 740

V tom na účte 384,2 (Kinstellar, Poisť.SlSp, Samsung)

26 323

V tom na účte 384,3 (Heineken)

4.

3 000

Ostatné výnosy
Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné
obdobie
Členské BLF
Iné CSR - nezdaniteľné
Naša Bratislava - zdaniteľné
CSR konferencia – zdaniteľné
Členské Engage
Iné - zdaniteľné
Iné CSR - zdaniteľné
Iné - nezdaniteľné
Meranie efektivity darcovstva/filantropie, ŠKI - členské
Spolu

5.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

80 000
39 483
26 849
23 522
20 250
16 129
10 262
150
2 100
218 745

69 500
18 642
21 331
30 830
17 300
38 858
11 314
0
3 400
211 175

Bežné účtovné obdobie
22 743

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
799

22 420

247

22 163
323
323

0
552
552

Finančné výnosy

Názov položky
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Úroky
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Štruktúra poskytnutých príspevkov z 2% je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie
Granty z KIA fondu
Granty z fondu Slovenskej sporiteľne
Granty z fondu Slovak Telekom
Granty nefinančné - z LIDL fondu
Granty z Enel fondu
Granty ostatné - ZSE fond
Granty z Accenture fondu
Granty z PricewaterhouseCoopers Slovensko fondu
Granty ostatné - LIDL fond
Granty z Fondu DM drogerie markt
Poskytnuté granty z 2% FpTS
Granty z DELL fondu
Granty z SSE fondu
Poskytnuté príspevky z 2% - ostatné
Granty - Johnson Controls fond
Granty – Honeywell fond
Príspevky mimovládnym organizáciám - Naše Mesto
Granty z fondu TESCO
Spolu

714 911
530 906
383 848
198 226
71 005
65 512
42 918
42 612
40 000
27 075
23 500
19 371
18 000
16 420
15 212
3 943
3 431
0
2 216 890

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
244 117
828 293
301 293
0
56 145
142 200
23 595
14 296
0
9 000
31 367
30 000
5 097
0
0
25 405
115 033
1 825 841

Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledujúcom
prehľade:
Bežné účtovné
obdobie
Grant z Enel fondu – ostatné mimo 2%
Granty – z fondu Accenture mimo 2%
Poskytnuté príspevky z Dobrej krajiny
Príspevky pre organizácie z projektu Srdce pre deti
Partnerské organizácie v Bielorusku
Granty z Fondu pre Transparentné SLovensko - mimo 2%
Granty z Telekom fondu - mimo 2%
Príspevky mimovládnym organizáciám - Naše Mesto
Partnerská organizácia v Keni
Partnerská organizácia v Tunisku
Granty ostatné drobné
Partnerské organizácie na Balkáne
Granty partnerom z EC projektov Zodpovedná spotreba
Granty z Lenovo fondu mimo 2%
Partnerská organizácia v Moldavsku
Granty z PricewaterhouseCoopers fondu mimo 2%
Spolu

126 547
123 703
91 951
49 037
44 529
41 000
37 673
34 089
30 092
25 845
15 652
5 042
2 500
3 295
0
0
630 955

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
81 596
20 064
52 209
62 524
46 411
3 035
0
0
53 081
17 089
8 743
64 702
2 500
14 372
11 109
950
438 385
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Náklady na poskytnuté služby, ostatné významné položky nákladov a finančné náklady
Prehľad nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
účtovnej závierky
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo
Ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,
z toho:
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Sprostredkovanie - zmluvní živnostníci
Propagácia programov (grafika, inzercia, tlač)
Sprostredkované cestovné, ubytovanie a diéty
Konferencie - prenájom, eventové náklady
Odborné programové konzultácie
Ostatné služby
Školenia, konferencie, semináre
Telefóny, internet a poštovné
Preklady
Členské poplatky
Služby webstránky
Platby nájomného správcovi
Účtovníctvo
Monitoring médií
Software
Notár, právne služby
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Ostatné dane a poplatky
Ostatné
Finančné náklady, z toho:
Dary – tablety Kvalitnejší život Skleróza Multiplex
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov (iné
ostatné náklady), z toho:
Bankové poplatky
Poistenia
Iné - zaokrúhlenie

Bežné účtovné obdobie
1 138 260

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
933 447

1 780
1 780

1160
1 160

0
0
0
0

0
0
0
0

1 136 480
12 689
29 727
40 265
392 296
70 067
109 748
198 064
81 022
116 987
8 475
16 734
15 668
7 405
13 444
4 889
10 350
1 152
6 919
579

932 287
9 730
22 739
39 659
387 049
85 908
91 042
99 174
85 123
15 667
3 257
13 831
32 452
5 188
10 238
4 908
9 800
1 152
15 278
92

2 555

2 187

2 460
95
7 049

2 084
103
38 996

0
850

25 832
6 693

88

6 693

6 198
4 702
1 494
2

6 472
4 999
1 471
2
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INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Hospodársky výsledok
Nedaňové náklady
Ostatné položky
Pripočítateľné položky spolu
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
Príjmy oslobodené
Ostatné odpočítateľné položky spolu
Odpočítateľné položky spolu
Základ dane
Daň 22%
Preddavky za zdan.obdobie
Preddavky vybrané zrážkou
Daňový preplatok
Daň k úhrade

Bežné účtovné
obdobie
1 452
71 747
4 725 387
4 797 134
4 716 185
77 236
0
4 793 421

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2 223
45 692
4 084 985
4 130 677
4 002 513
124 011
0
4 126 524

5 165
1 197
0
61
0
1 136

6 376
1 467
5 269
101
3 802
0

V roku 2014 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy z účastníckych poplatkov
firiem za účasť v dobrovoľníckom podujatí Naše Mesto, príjmy za účastnícke poplatky a reklamu na
konferencii CEE CSR Summit, príjmy za CR poradenstvo a účastnícke poplatky na konferencii Fórum
o firemnej filantropii. Ostatné menšie zdaniteľné príjmy boli za ostatné dobrovoľnícke eventy, platby za
program advokáti Pro- Bono a príjmy z bankových úrokov. Ku zdaniteľným príjmom boli priradené
súvisiace zdaniteľné náklady, vypočítané pomerným podielom prislúchajúcim k projektu.
Prehľad v tabuľke:
Projekt-zdaniteľné príjmy
CR konferencia
Tréningy o ZP, GRI, BLF semináre
Naše mesto
Advokáti Pro Bono
Bankové úroky
Dobrovoľnícke eventy a ostatné

reklama
15 000
0

Fórum o firemnej filantropii
Srdce pre deti

0
0

Účastnícke poplatky
8 363
0
26 850
1 340
0

iné služby
0
10 421
0
0
324
4 213

0
3 866

6 859
0

0
0

Prehľad ostatných výnosov – zdaniteľných - v tabuľke:
Účet

Názov

649,25
649,45
649,85
649,95
649,95
649,95

CSR konferencia
Iné CSR poradenstvo
Naše mesto projekt
Iné ostatné služby
Srdce pre deti
Fórum Firemnej Filantropie
Spolu

644,20

Bankové úroky - daň už
vysporiadaná
Základ dane
Daň

Zdaniteľné výnosy

Zdaniteľné náklady

HV zdaňovaný

23 363
10 421
26 850
5 553
3 866
6 859
76 912

20 922
9 948
26 628
5 251
3 759
5 239
71 747

2 441
473
222
302
107
1 620
5 165

323

0

323
5 165
1 197
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Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie
príslušných orgánov. Vedenie Nadácie si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej
vznikol v budúcnosti významný náklad.
Nadácia k 31. decembru 2014 neeviduje žiadne poskytnuté záruky tretím stranám, poskytnuté ručenia či
hroziace alebo existujúce súdne spory.
2.

Ostatné pohľadávky / záväzky
Nadácia Pontis má k 31. decembru 2014 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať v rokoch
2015 a neskôr:
7300089 SAMRS/2013/JS/01/03 Tunisko
Obdobie trvania projektu: 23.9.2013 – 30.1.2015
Celková suma projektu: 89 309 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 8 931,00 EUR
7300083 SAMRS/2013/EK/01/05 EC-Bridging cofinance
Obdobie trvania projektu: 15.9.2013 – 31.7.2015
Celková suma projektu: 17 640 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 7056 EUR
7300071 SAMRS/2013/KEN/01/12 Kenský projekt
Obdobie trvania projektu: 19.8.2013-15.9.2015
Celková suma projektu: 166 928,70 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 28 998,17 EUR
7300079 USAID Rusko (8613)
Obdobie trvania projektu: 20.9.2013-31.1.2016
Celková suma projektu: 149 956 USD + 190 000 USD
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 50 382,36 EUR + 150 997,38 EUR
7300006 European Commision - BLR Bridging sectors
Obdobie trvania projektu: 1.2.2013 do 31.1.2016
Celá suma trojročného projektu 259 335,90 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 59 673,16 EUR
7300104 UNIDEV
Obdobie trvania projektu: od 1.3.2013 do 28.2.2016
celá suma projektu 164 960 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 v sume 79 376,74 EUR
7300103 DANIDA projekt,
projekt trvá od 2013 do 2016
celá suma projektu 2 000 000 DKK
Nevyčerpaný zostatok ku 31.12.2014 v sume 224 062,58 EUR
7300004 The Mott Foundation Bieloruský projekt
projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2014 (predĺžený do roka 2015)
celá suma projektu 100 000 USD
Nevyčerpaný zostatok ku 31.12.2014 v sume 36 947,67 EUR
TRUST for CS in CEE – príspevok na projekt Dobrá krajina projekt trvá od 2010 do 31.10.2014
(predĺžený do roka 2015)
celková zmluva na 200 000 USD
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Nevyčerpaný zostatku k 31.12.2014 je 50 000 EUR
7400077 SAMRS/2014/D/37 Kenský projekt dobrovoľnícky
Obdobie trvania projektu: 22.9.2014 - 30.4.2015
Celková suma projektu: 3 600,00 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 720,00 EUR
7400089 SAMRS2014/RV/01/06 Rozvojové vzdelávanie
Obdobie trvania projektu: 20.11.2014 - 30.5.2016
Celková suma projektu: 34 183 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 33 333,00 EUR
7400090 SAMRS/2014/EK/01/02 Kofinance k UNIDEV projektu
Obdobie trvania projektu: 20.11.2014 - 30.3.2016
Celková suma projektu: 14 494 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 12 819,00 EUR
7400091 SAMRS/2014/ZB/01/07 Západný Balkán
Obdobie trvania projektu: 1.12.2014 - 28.2.2016
Celková suma projektu: 99 514 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 96 560,04 EUR
7400097 SAMRS/MD/01/20/2015 Moldavsko
Obdobie trvania projektu: 1.1.2015 - 31.12.2016
Celková suma projektu: 99 990 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 99 350,00 EUR
7400086+94 Nadácia pre otvorenú spoločnosť NOS OSF Norske fondy Hlavy pomáhajú
Obdobie trvania projektu: 2.9.2014 - 31.12.2015
Celková suma projektu: 45 399,96 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 38 218,86 EUR (32 868,86 + 5350)
7400087 Nadácia pre otvorenú spoločnosť NOS OSF Norske fondy Hlavy pomáhajú
Obdobie trvania projektu: 1.11.2014 - 31.12.2015
Celková suma projektu: 5 800,00 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 5 202,22 EUR
7400096 Foundation Open Society Institute Fond pre Transparentné Slovensko
Obdobie trvania projektu: 1.12.2014 - 30.6.2016
Celková suma projektu: 25 000,00 USD
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2014 20 049,72 EUR

K.

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2014 neboli vyplatené žiadne finančné
prostriedky, preplatené žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis.
Hrubý príjem štatutárneho zástupcu Nadácie (Mgr. Lenka Surotchak) za jej činnosť v sledovanom
účtovnom období predstavoval 36 660 EUR (v 2013: 36 660 EUR).

L.

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Nadácia Pontis iniciovala koncom roka 2007 založenie Neziskovej organizácie Pontis n.o., registrácia sa
uskutočnila začiatkom roka 2008. Pontis n.o. v roku 2014 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle
a samostatne mimo Nadácie Pontis.
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INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania
a
Základné imanie:
nadačné imanie v
nadácii
fond na zvýšenie základného imania
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Fondy zo zisku:
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu imanie a fondy

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

b
155 028

Prírastky
c

Úbytky
d
0

Presuny
e
0
0

Stav na konci
účtovného
obdobia

F
155 028

16 597
138 431
0
0
2 496 406
0

0
0
0
0
3 709 426
0

0
0
0
0
3 284 656
0

0
0
0
0
0
0

16 597
138 431
0
0
2 921 176
0

0
36 644
0
0
0

0
255
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
36 899
0
0
0

35 989
655
2 688 078

0
255
3 709 681

0
0
3 284 656

655
-655
0

36 644
255
3 113 103

Prehľad zmluvných fondov vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412) je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Fond názov
Fond ZSE 2% 2013/2014
Fond ZSE 2% 2014/15
Fond ZSE DAR
Fond ENEL/SEP 2% 2014/15
Fond MOBIS 2% 14/15
Fond KIA 2% 2014/15
Fond KIA-mimo 2%
Fond KIA 2% 2013/2014
Fond HONEYWELL 2% 2014/15
Fond HONEYWELL 2% 2013/14
Fond pre Transp. Slovensko 2% 13/14
Fond pre Transp. Slovensko 2% 14/15
Fond pre Transp. Slovensko DARY
Fond Slovak Telecom 2% 2013/14
Fond Slovak Telecom 2% 2014/15
Fond Slovak Telecom DAR
Fond ACCENTURE-mimo 2%
Fond ACCENTURE 2% 2013/2014
Fond ACCENTURE 2% 2014/15
Fond DM Drogerie Markt 2% 2013/14
Fond DM Drogerie Markt 2% 2014/15
Fond DM Drogerie Markt DAR
Fond LEAR 2% 2014/15
Fond Slovenskej sporitelne 2013/2014
Fond LIDL 2% 2013/2014
Fond LIDL 2% 2014/2015
Fond 2% SSE-Stred.Energ.13/14

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

91 369
0
0
0
0
0
26 276
717 458
0
5 002
55 000
0
0
417 887
0
0
1 203
60 465
0
8 057
0
0
0
645 525
190 757
0
20 000

Prírastky
0
108 032
60 000
201 064
20 382
1 714 137
0
0
7 353
0
0
35 211
59 000
0
823 215
68 000
136 500
0
26 682
0
27 912
1 650
8 946
0
0
220 705
0

Úbytky
91 369
108 032
60 000
0
0
58 438
1 840
717 458
3 773
5 002
55 000
2 700
45 211
417 887
162 305
42 473
127 703
60 465
1 736
8 057
25 019
0
0
645 525
190 757
60 109
20 000

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

0
0
0
201 064
20 382
1 655 699
24 436
0
3 580
0
0
32 511
13 789
0
660 910
25 527
10 000
0
24 946
0
2 893
1 650
8 946
0
0
160 596
0
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Fond 2% SSE-Stred.Energ.14/15
Fond 2% LENOVO 14/15
Fond 2% LENOVO 13/14
Fond LENOVO-mimo2%
Fond Johnson Controls 2% 2014/15
Fond ENEL/SEP 2% 2013/2014
Fond ENEL/SEP mimo 2%
Fond DELL 2% 2013/2014
Fond DELL 2% 2014/15
Fond PWC 2% 2013/14
Fond PWC mimo 2%
Fond PWC 2% 2014/15
Spolu
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0
0
8 471
1 636
0
120 505
95 811
21 230
0
8 506
1 248

0
13 250
0
0
16 903
0
70 000
0
40 692
0
0

0
6 112
8 471
0
16 903
120 505
153 581
21 230
3 383
8 506
1 000

0
7 138
0
1 636
0
0
12 230
0
37 309
0
248

0

49 793

34 106

15 686

2 496 406

3 709 426

3 284 656

2 921 176

Prírastky na účte fondu 412 sú tvorené z 2% prijatej dane (účet 665) a vkladov do fondov mimo 2% (účet
662).
Úbytky na účte fondu 412 predstavujú použitie financií z fondov na poskytnuté granty (účty 562 a 565) a
na správu Nadácie (účet 656), prípadne iné použitie fondov v súlade s účelom fondu (ostatné nákladové
účty).
Účtovný zisk za rok 2013 vo výške 655 EUR bol vysporiadaný nasledovne:
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Iné

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
655
655
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O rozdelení zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2014 vo výške 255 EUR správna rada Nadácie do
dňa zostavenia účtovnej závierky nerozhodla.
Štatutárny orgán navrhuje správnej rade Nadácie previesť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
k 31. decembru 2014 na výsledok hospodárenia minulých rokov.
N.

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Správna rada nadácie odsúhlasila na svojom zasadnutí dňa 16.3.2015 zmenu kontrolného orgánu
„revízor“ na „Dozorná rada“ a ustanovila členov prvej dozornej rady: Jaroslav Košťálik, Ľuboš Vančo a
Vladimír Vaňo.
Ďalej upravila počet členov správnej rady na päť zo sedem a funkčné obdobie člena správnej rady
ustanovila na dva roky s možnosťou troch obnovení.
Okrem vyššie uvedeného po 31. decembri 2014 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali
zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2014.
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.
Bežné účtovné
obdobie
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych
položiek)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1 452

2 223

47 346
1 746
323
603
-3 509
46 509

56 805
846
552
1 935
-39 958
20 180

Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných
pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)
Peňažné toky z prevádzky

-158 682
-117 586
-228 307

-542 728
608 653
-88 328

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Prijaté úroky (644)
Chyba minulých období
Zaplatená daň z príjmov (341)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

-228 307
0
323
0
-61
-228 045

-88 328
0
552
0
6 006
94 886

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-33 693
-33 693

-16 543
-16 543

Peňažné toky z finančnej činnosti
Prírastok (úbytok) fondov účtovnej jednotky
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

424 770
424 770

297 081
297 081

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

163 032

375 424

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

3 167 535

2 792 111

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

3 330 567

3 167 535

Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam (551)
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam (558)
Úrokové náklady netto (644,544)
Zmena stavu rezerv (323)
Ostatné
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí,
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet „Peniaze na ceste“.
Peňažné ekvivalenty
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho
hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady
na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere
určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nadácia Pontis - Zoznam poskytnutých grantov v období od 01.01.2014 do 31.12.2014
Č. zmluvy

ACC_DZ14_01
ACC2014_01

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Najlepšia diplomová práca
2014
Občianske združenie MISIA
MLADÝCH

Fakulta Informatiky a informačných
technológií STU v Bratislave
Odvážne maminy

Popis

Čiastka bola určená na podporu študentov s najlepšími diplomovými prácami a ich školiteľov.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
2 000,00 €

13 matiek (mladých vdov) z regiónu Horne Oravy si rozvinulo svoje komunikačné zručnosti, 3 z nich si našlo
hneď po ukončení projektu prácu.
12 žien, ktoré bývajú v chránenom bývaní (boli obete domáceho násilia) absolvovalo tréning efektívnej
komunikácie, naučili sa zvládať konfliktné a stresujúce situácie a zvýšili si počítačovú gramotnosť. 3 ženájm sa
podarilo zamestnať sa.
Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť novú prevádzku chránenej dielne - salónu krásy. Vytvorilo sa tým 5 nových
pracovných miest.

1 880,00 €

1 nezamestnaný Róm z Jelky získal pracovné zručnosti, ktoré mu dopomohli k nájdeniu si práce.

1 997,38 €

1 688,40 €

Občianske združenie Brána
do života

Brána do práce otvorená

ACC2014_03

TENENET o.z.

Nová chránená dielňa v BBCV

ACC2014_04

Otcov dom - občianske
združenie

Remeselnícke dielne pre mužov a ženy

ACC2014_05

Centrum poradenstva a
vzdelávania, n. o.

Pracovný osud vo vlastných rukách

ACC2014_06

Help, n .o.

Krok za krokom ku zamestnanosti

ACC2014_07

Divadlo Kaplnka o.z.

Kultúra profesionálne

ACC2014_08

OZ DOMOV - DÚHA

Zosúladenie rodičovských zručností s
pracovným uplatnením u rodičov
ohrozených detí

Vzdelávania sa celkovo zúčastnilo 12 rodičov - mamičiek ohrozených detí, ktoré mali možnosť získať základné
počítačové zručnosti, zorientovať sa na trhu práce. 4 ženy si našli prácu.

2 000,00 €

ACC2014_09

Združenie STORM

ZÓNA

Projekt sa zameriaval na zvýšenie schopností a zručností v oblasti aktívneho hľadania práce občanov mesta
Sereď v ťažkých a rizikových životných situáciach.

1 520,00 €

Financie boli použité na jazykové vzdelávanie 14 zdravotne postihnutých a prispeli k intenzívnej výučbe
angličtiny pre tých, ktorí by si inak nemohli dovoliť učiť sa anglický jazyk a navštevovať súkromné hodiny.

1 928,00 €

ACC2014_02

ACC2014_10

Protect work

Mozgy na maximum

ACC2014_11

ReVera

Virtuálna knižnica skúseností

ACC2014_12

YMCA Nesvady

ACC2014_13

Inštitút pre verejné otázky

ACC2014_14
ACC2014_15
ACC2014_16

Nezisková organizácia
Aptech Europe
Univerzita Komenského v
Bratislave, Filozofická
fakulta
Nadácia pre rozvoj
informatiky

47 nezamestnaných ľudí (matky na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, ľudia po 45) absolvovalo
tréning finančného manažmentu pre začínajúcich podnikateľov. 6 ľudia sa zamestnali a 2 si zoložili vlastnú
živnosť.
40 nezamestnaných ľudí absolvovalo individuálne poradenstvo pri hľadaní práce. Starší klienti sa naučili
pracovať na počítači. Mladší klienti sa naučili lepšie rozumieť peniazom. 8 ľudí sa počas trvania projektu a po
projekte zamestnalo.
Približne 100 ľudí sa zúčastnilo na vzdelávacích seminároch, ktoré viedli lektori z praxe, bol realozovaný
mentoring projektov, vznikla publikácia a webová stránka. Vzdelávacie aktivity slúžili aj ako platforma pre
sieťovanie mladých profesionálov.

Startup komunita má možnosť využívať virtuálnu knižnicu na vzdelávanie. Z grantu bola zakúpená kamera na
nahrávanie prednášok.
84 ludí, ktorí sa zúčastnia priamo na kurzoch a školeniach a tréningoch, 6 z nich si našlo vďaka aktivitám
Znižujeme prahy - zvyšujeme gramotnosť
projektu prácu.

Digitálna priepasť v generačnej optike

Výstupom projektu bola výskumná sprráva, ktorá ukázala, že sa čoraz častejšie stretávame s generačnými
rozdielmi, ktoré sú dôsledkom nesúladu medzi znalosťami a zručnosťami pri využívaní počítačov a internetu.

Skills to Succeed

Vďaka projektu boli vyškolení 410 absolventi VŠ v IT odbore, piati z nich si našli prácu.

Nederlandistika

Katedra Nederlandistiky na FF UK v Bratislave mala možnosť zmodernizovať svoju knižnicu kúpou laptopu, a
zmoderznizovať desktop. Modernizácia pomôže pri odborných seminároch pre 40 študentov ročne.

Zlepšenie vybavenia laboratórií na FIIT
STU

ACC2014_17

Kalvársky fond

Accenture pre pomoc Kalvarii 2014

ACC2014_18

Stredisko evanjelickej
Diakonie

výroba syrov

ACC2014_19

Divé maky, o.z.

Dive maky - administrácia štipendijneho
programu

Z prostriedkov projektu boli zakúpené moderné mobilné zariadenia IKT, ktoré umožnia skvalitniť pedagogický
proces pre 80 študentov za rok.
43 dobrovoľníkov vymaľovalo 2 kaplnky, pokosili a pohrabali 3 ha trávy, spílili 4 stromy, ktoré ohrozovali kaplnky
a za pomoci reštaurátora robili odliatky sôch z kaplniek.
Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť potrebným zariadením na výrobu syrov Dom na polceste, ktorý aj vďaka
tomu dá prácu viacerým mladým v zlej sociálnej situácii.
Financie boli určené na administráciu štipendijného programu a hľadanie darcov, ktorý by mohli zvyšným 12
deťom z programu umožniť študovať.

Fórum - firma 21 storočia

Realizácia konferencie - fóra - Firma 21 storočia, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a
pracovného života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku. Snažíme sa spájať ľudí,
ktorí majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a
medziľudské vzťahy v spoločnosti. Na fóre budeme hľadať riešenia, ktoré pomáhajú osobám s rodičovskými
povinnosťami pre právne uchopenie pre zlepšenie ich podmienok na pracovisku.

HP Day of Service

Zoologická záhrada

Skrášlenie areálu Zoologickej záhrady, pomoc pri zveľadovaní výbehov pre zvieratá, chodníkov a iných atrakcií v
ZOO, aby priestor bol krajší a bezpečnejší pre návštevníkov

Dell14_01

Mestská časť BratislavaStaré Mesto

Revitalizácia parčíka pri Avione na
Americkom námestí v bratislavskom
Starom Meste

Grant prispel k započatiu obnovy zanedbaného parčíka pri Avione na Americkom námestí v BA.

Dell14_012

Ružová stužka, n.f.

Prevencia onkologických ochorení prsníka Vďaka grantu bolo vzdelaných 350 žien v oblasti prevencie onkologických ochorení prsníka.

AC2014_19

Srdce Slovenska, n.o.

DEAH_DZ14_01

Dell15_02

Klub Detskej Nádeje

V kontakte so spolužiakmi

Zabezpečiť pre mládež hospitalizovanú na Klinike detskej hematológie a onkológie v Detskej fakultnej
nemocnice Kramáre, Bratislava a mládež hospitalizovanú v NÚSCH Kramáre notebooky potrebné pre ich výučbu
a doučovanie - prostredníctvom videocall sa budú môcť aktívne zúčastňovať na vyučuvacích hodinách so svojimi
spolužiakmi. Okrem iného budú mať možnosť doučovania - dobrovoľníkmi Klubu Detskej Nádeje
prostredníctvom mailu, skype. Zorganizovať spoločnú 3-dňovú vzdelávaciu onko-kardio víkendovku pre deti vo
veku od 8 do 18 rokov zameranú na získanie počítačových zručností. Neformálnou formou priblížiť cca 45 deťom
a teenagerom základné práce s počítačom.

Výcviková škola pre
vodiacich psov, Únia
Zdravé labky
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Únia nevidiacich a
Nevidiaci v krajine počítačov
slabozrakých Slovenska
Autistické centrum Andreas
Pestrotiene a netopierce
n.o.

Z grantu sa zorganizoval 7-dňový počítačový tábor pre zrakovo postihnutých, ktorého sa zúčastnilo 17 mladých
ľudí.
Z grantu sa zorganizoval dokopy 19 seminárov pre stredoškolákov a odbornú verejnosť na tému autizmu a
uskutočnilo sa min.280h. terapií pre deti s poruchou autistického spektra.

2014/403

Výstavba detského ihriska

Občianske združenie Miazga

Povodňami zničené ihrisko v obci Čierny Balog sa podarilo zrekonštruovať vďaka podpore darcov.

DK_IP14_01

Kenský projekt

Podporte lepšie vzdelanie kenských
študentov

DELL2013_04

DELL2013_05
DELL2013_06

Vďaka grantu mohlo 7 šteniat podstúpiť RTG vyšetrenie, ktoré bolo nevyhnuté na to, aby mohli byť psy
zaradené do tréningu na vodiaceho psa.

Vďaka podpore darcov bol zorganizovaný vzdelávací seminár a súťaž medzi dvomi kenskými školami.
Dary prispeli k realizácii workshopu pre zrakovo postihnutých, kde zvyšovali svoje zručnosti v práci s rôznym
softwareom.
Kontinuálna podpora darcov pomáha Centru Slniečko venovať sa profesionálne týraným deťom.

DK12002

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska
Centrum Slniečko, n.o.

Naordinujme hru deťom bez lásky

DK12003

Drahuška a my, ... o.z.

Aj vďaka rajčinám sa ich myslenie rozvinie Hospodárske zvieraná komunitného centra boli vďaka pomoci darcov zaočkované a ošetrené.

DK12004

TRIPTYCH

Na kultúru im postačia unimobunky

DK12005

Maják n.o.

Darujte hluchoslepým energiu

7 hluchoslepých klientov vytvorilo 50 unikátnych obrazov a 5 knižiek, ktoré približujú svet hluchoslepých ľudí.

DK12006

Špeciálna základná škola

Vyškolia ich návratom tradícií

Prostredníctvom vystúpení v Domove dôchodcov a súťaže "Šikovná ihla" dosiahli deti zo špeciálnej školy
zmiernenie predsudkov.

DK12001

DK12007
DK12009
DK12010

Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom Žilinský región
Historicko - Astronomická
Spoločnosť

Nevidiaci v krajine počítačov

Dobrovoľníci z Nitry inštaláciou kontajnerov skultivovali priestor v meste, na ktorom budujú kultúrne centrum.

Aj oddych od domáceho prostredia môže
Dary pomohli zrealizovať rekondičný pobyt pre 32 rodín s autistickými deťmi.
liečiť
Živá voda pre hrad Lednica

Dobrovoľnícka skupina Vŕba Samote uniknú hrou i knihou

Dary prispeli k záchrane hradu Lednica - dobrovoľníci nakúpili predlžovačky a záhradné hadice, ktoré používajú
pri sanačných prácach.
DS Vŕba aj vďaka darom z Dobrej krajiny vyškolila ďalších 40 dobrovoľníkov, ktorí sprevádzajú stovky
onkologických pacientov.

2 000,00 €

2 000,00 €

1 053,60 €

1 900,00 €

1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
126 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
4 734,77 €
3 418,95 €
1 000,00 €

300,00 €

1 000,00 €
11 311,00 €
1 955,73 €

3 383,00 €

81,00 €

308,30 €
431,70 €
200,00 €
172,98 €
88,65 €
449,95 €
55,75 €
275,18 €
946,62 €
83,00 €
11,25 €
117,00 €
1 613,78 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

DK12011

Berkat

Vráťme dievčatá do školských lavíc

Občianske združenie Misia
mladých
Občianske združenie Misia
mladých

Potešia sa darovaným sliepkam a
ovocným stromčekom
Potešia sa darovaným sliepkam a
ovocným stromčekom

Dary pokryli takmer celý polrok nákladov na internát jeden zo študentiek z oblasti marockej dediny Agouti, kde
kvôli vzdialenosti školy od domova mnohé dievčatá nepokračujú vo vzdelávaní.
Vďaka darom z Dobrej krajiny darovala Misia mladých 80 ovocných stromčekov a 60 sliepok 15 rodinám s deťmi
v núdzi.
Vďaka darom z Dobrej krajiny darovala Misia mladých 80 ovocných stromčekov a 60 sliepok 15 rodinám s deťmi
v núdzi.

DK12014

Stopy snov

Lákajú ich svetlá reflektorov

Stopy snov spolu s 10 hercami s mentálnym postihnutím nacvičili a odohrali sériu divadelných predstavení.

DK12015

3lobit

Naučme rodiny s autistickými deťmi
prázdninovať

9 detí sa vystriedalo vo dvoch turnusoch táborov pre deti s autizmom a zdravotným postihnutím. Ich rodiny si
mohli oddýchnuť a deti nadviazať na režim zo školského roka.
Vďaka darom Odyseus v roku 2014 distribuoval 600 časopisov pre ich klientov -užívateľov drog a pracovníkov v
sex-biznise.
Svetielko pomoci poskytlo psychosociálnu pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám.
80 detí, ktoré zažili stratu blízkeho, našlo priestor na zdieľanie svojho smútku na tábore organizovanom
Plamienkom.
Nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova Domec môže vďaka darcom Dobrej krajiny poskytovať svoje služby
stovkám ľudí týždenne.

DK12013
DK12013

DK12017

OZ ODYSEUS

Čítanie je ich dávkou pomoci

DK12018

SVETIELKO POMOCI n.o.

DK12019

PLAMIENOK n.o.

Detský úsmev ich zbaví bolesti
Letný tábor pre deti, ktoré stratili svojho
blízkeho

DK12020

OZ Vagus

Varechy, hrnce, panvice...

Popis

DK12026

ArtEst-polyestetické
vzdelávanie znevýhodnenej Svoj talent rozvezú po Slovensku
mládeže
Gréckokatolícka charita
Výroba darčekov odháňa ich smútok
Prešov
Divé maky, o.z.
Šanca pre talentované rómske deti

DK12027

Truc sphérique

Kunsthalle Žilina v Novej synagóge

DK12028

OZ Pro Vida

Oceňme detský talent potleskom

Vyše 40 umelcov s hendikepom a 2000 divákov prekonalo bariéry, ktoré medzi nimi stavia zdravotné
znevýhodnenie.
Darcovia Dobrej krajiny umožnili Domu sv. Faustíny realizovať pracovnú arteterapiu s 8 klientkami, ktoré sa učia
žiť mimo inštitúcie.
10 talentovaných rómskych detí získalo pomoc s nákladmi na ich vzdelávanie.
Aj vďaka darcom je zrekonštruované a otvorené návštevnícke centrum žilinskej Kunsthalle, národnej kultúrnej
pamiatky.
30 detí z detských domovov prostredníctvom arteterapie reflektovalo videnie samého seba.

DK12029

OZ Detská komunita

RABAKA

Sociálne služby združenia Detská komunita boli vďaka darcom doplnené o canisterapiu a snoezelen terapiu.

DK12031

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska/
VŠVP

Pracovno-zážitkové sústredenie

Počas sústredenia mali 17 majitelia vodiacich psov možnosť preveriť seba aj svojich zverencov.

DK14_01

ID Space Team

Rozbaľ to, Bratislava!

DK14_02

Len Tak Tak

Integrácia s gráciou

DK14_03

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

DK12023
DK12025

DK14_04
DK14_07
DK14_08

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
Dom sociálnych služieb MOST, n.o.
Aliancia Stará Tržnica občianske združenie

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Samostatnosť, nie samota

Vyše 3000 návštevníkov zažilo 80 mladých umelcov počas podujatia Rozbaľ to, Bratislava aj vďaka darcom
Dobrej krajiny.
13 zdravotne znevýhodnených hercov absolvovalo tanečno-pohybové terapie.
Ulita vďaka darcom mohla pokračovať v poskytovaní priestoru a voľnočasových služieb pre deti a mladých ľudí
na Kopčanoch.
Chránené územie Devínskej kobyly je spásané kozami, ktoré umožňujú rozšírenie pôvodných rastlín.
20 klienti s vážnou duševnou poruchou sa prostredníctvom skupinových aktivít učia samostatnosti a sebadôvere.

Obnovme spolu Starú tržnicu!

Vďaka darcom je Stará tržnica bližšie k rekonštrukcii zatekajúcej strechy.
Láska ide cez žalúdok - ochutnajte koláč s Počas 26 podujatí sa mali možnosť desiati ľudia s mentálnym postihnutím stretnúť s verejnosťou , búrať
predsudky a prirodzene a milo integrovať dva svety.
príbehom

DK14_09

Bol raz jeden človek

DK14_10

Vnútroblok

Mobilné záhrady

DK14_11

Animus Apertus n.o.

Pomôžte dievčatám uživiť sa vlastným
šitím

DK14_12

Transparency International
Slovensko

Bojujme za lepšie súdy

DK14_13

Linka detskej istoty, n.o.

Linka detskej istoty

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
50,50 €
542,25 €
61,15 €
1 130,75 €
48,50 €
234,10 €
175,70 €
1 136,34 €
4 347,50 €

5,35 €
465,94 €
1 547,46 €
1 311,18 €
65,60 €
83,70 €
289,00 €

57,50 €
594,72 €
2 911,97 €
871,65 €
553,31 €
3 267,55 €
1 376,31 €

Darcovia dopomohli šíreniu susedských mestských záhrad, ktoré dobrovoľníci vytvárajú z opustených priestorov.

804,42 €

5 mladých žien v ťažkej sociálnej situácii získalo zručnosti vďaka ktorým sú bližšie ku zamestnaniu.

246,28 €

Darcovia prispeli ku prevádzke webového portálu OtvorenéSúdy.
Darcovia prispeli k zabezpečeniu anonymného dištančného poradenstva pre deti, mladých a dospelých
volajúcich v mene dieťaťa.
Dobrovoľnícki psychologickí poradcovia z IPčka mohli vďaka darcom Dobrej krajiny pomôcť mladým ľuďom
čeliacim ťažkej životnej situácii.

371,03 €
3 479,25 €

DK14_14

Inštitút PRIJATIA

Psychologická pomoc pre mladých

DK14_16

OZ Púpava

Pripravme domovákov do života

Dobrovoľníci z Púpavy sa vďaka darcom z Dobrej krajiny môžu venovať deťom z detského domova v Kolárove.

1 919,41 €

DK14_17

Združenie občanov miest a
obcí Slovenska

Vzdelávanie k občianskym právam v
samospráve

Dobrovoľníci vďaka darom poskytli bezplatnú pomoc pre občanov, ktorých samosprávy maria verejnou mocou.

2 827,59 €

DK14_18

Člověk v tísni o.p.s. pobočka
Slovensko, anglický názov
Architekti v osade
People in Need

36 dobrovoľníkov študentov architektúry pomohlo 30 obyvateľom rómskej osady Kojatice navrhnúť a postaviť si
domy financované mikropôžičkami.

1 150,84 €

DK14_19

Návrat o.z.

Pieskoviskom k pochopeniu detí

DK14_20

Bronco

Trnavský rínek

DK14_21
DK14_22

Občianske združenie
DOGAZYL
Dielnička u Zlatej priadky,
n.o.

Pomôžte nechceným
Kým budú vysťahované deti z Coburgovej

DK14_23

Detstvo deťom

Rodičovské centrum Detstvo deťom

DK14_24

Amnesty International,
Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ KNIŽKU A BÚRAJ
PREDSUDKY

DK14_25

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

DK14_26

ETP Slovensko

Budujeme nádej

DK14_27

Blic fondacija

DoKr2009_04

Depaul Slovensko, n.o.
Proti prúdu

DoKr2009_06

Liga za ľudské práva
Dajme šancu utečencom
Občianske združenie
Výstavba detského ihriska
MIAZGA
Autistické centrum Andreas
Pre rodičov bez rodičov
n.o.

DoKr2009_08

NOTA BENE - z ulice do života

16,67 €
617,45 €
635,45 €

Tvorivé dielne pomohli deťom zo sociálne vylúčenej štvrte Coburgovo získať pozitívne vzory a koníčky.
Darcovia pomohli vybaviť kuchyňu rodičovského centra Detstvo deťom, v ktorom sa 54 mladých rómskych
rodičov učí starostlivosti o domácnosť a deti.

122,28 €

30 mladých ľudí zažilo 8 inšpiratívnych príbehov "živých kníh".
V priebehu 10 divadelných predstavení malo 400 divákov možnosť zažiť 10 hercov zo sociálnym alebo
zdravotným znevýhodnením.
50 obyvateľov zo sociálne vylúčeného prostredia má vďaka darcom možnosť zapojiť sa do mikropôžičkového
programu a nasťahovať sa do jednoduchého murovaného domu.

303,50 €

SRBSKO A BOSNA ČELIA NAJVÄČŠEJ
Po ničivých povodniach ostalo mnoho ľudí z oblasti Srbského Obrenovacu bez domova. Darcovia pomohli s
PRÍRODNEJ KATASTROFE ZA POSLEDNÝCH
výstavbou nových domov.
120 ROKOV
Najväčšia nízkoprahová nocľaháreň pre ľudí bez domova mohla vďaka darcom poskytovať klientom bezplatné
Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez
raňajky a možnosť oprať si svoje šaty.
domova

DoKr2009_05

DoKr2009_07

Dary prispeli ku nákupu vybavenia a pomôcok pre filiálnu terapiu, ktorá zbližuje deti a ich adoptívnych rodičov.
Dary prispeli ku zabezpečeniu Trnavského rínku - miestneho trhu pre lokálnych podnikateľov, ktorý oživuje ulice
Trnavy a zviditeľňuje iniciatívy a remeselníkov.
Vďaka darom zrekonštruoval DOGAZYL priestory útulku, bývalého poľnohospodárskeho objektu vo Veľkom
Mederi.

593,44 €

V súčasnosti je na Slovensku 400 predajcov časopisu Nota bene, sociálni pracovníci z Proti prúdu sa im venujú aj
vďaka pomoci darcov z Dobrej krajiny.
Darcovia prispeli na vzdelávacie kurzy a cestovné pre 35 utečencov žijúcich na Slovensku.

518,97 €

2 083,62 €
1 017,93 €
9 637,53 €

8 207,02 €
3 448,09 €
1 863,82 €

Povodňami zničené ihrisko v obci Čierny Balog sa podarilo zrekonštruovať vďaka podpore darcov.

126,75 €

Za dary zabezpečilo Autistické centrum Andreas 16 víkendových pobytov pre 22 autistických detí.

4 250,22 €

DoKr2009_10

Slovenský skauting

Dobré partie

DoKr2009_11

PRO VIDA

Hudobno - divadelné predstavenie pre
nepočujúcich

DoKr2009_13

Nezábudka-združenie na
pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými

Nezábudka-naša solidárna krajina

Nezábudka pomáha 42 ťažko zdravotne postihnutým deťom z okresu Senec aj vďaka darcom, ktorých dary
sprístupňujú deťom terapie a rôzne rehabilitačné pomôcky.

DoKr2009_15

Priatelia trstenskej prírody

Zachráňme starý Hornád - revitalizácia

Dary pre projekt revitalizácie nivného územia Hornádu pomohli postaviť altánok, vyčistiť územia a prezentovať
projekt verejnosti.

50 mladých ľudí absolvovalo kurz, ktorý im pomôže viesť svojich rovesníkov a rozvíjať koncept "Dobrých partií".
Projekt pomohol búrať bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi a pomohol integrovať deti prostredníctvom
divadelných predstavení.

1 597,51 €
440,00 €

3 660,54 €

70,25 €

Č. zmluvy

DoKr2009_16
DoKr2009_18
DoKr2009_20
DoKr2009_24
DoKr2009_25
DoKr2009_27

Prijímateľ / organizácia

Projekt

FONTIS - občianske
združenie
Sloboda zvierat
občianske združenie PRO
VIDA

Zelené Požitavie

Znečistené povodie Žitavy boli vyčistené s pomocou dobrovoľníkov zo zapojených 60 obcí.

Šťastné zvieratá v dobrej krajine
Kamaráti pre deti z detských domovov "Buddies"

Sloboda zvierat mohla vďaka darcom zakúpiť veterinárne prostriedky na ošetrenie zvierat v útulku.
15 detí z detských domovov získali svojich "buddies"- dospelých kamarátov, ktorí im pomôžu získať
optimistickejší pohľad na život.

Konvergencie - spoločnosť
pre komorné umenie

Projekt "House-koncerty"

4 ďalšie House koncerty, ktoré nosia kultúru aj do miest vzdialených koncertným sálam, boli odohrané v
priebehu roka 2014 aj vďaka darom z Dobrej krajiny.

Združenie na záchranu
Lietavského hradu
Gréckokatolícka charita
Prešov

Záchrana monumentálnej stavby
zrúcaniny hradu Lietava
Obnova pracovných návykov pomocou
pracovnej terapie

DoKr2009_38

Občianske združenie Žiar

Bicyklom po dolinách hornej Nitry

DoKr2009_40

Renovatio - Nova, n.o.

Aktívny dobrovoľník v hospici

DoKr2010_01

NÁVRAT, o.z.

4500 opustených detí chce vyrastať v
rodine

Popis

41 dobrovoľníkov na desiatkach brigád pomoklo sanovať alarmujúci stav zrúcaniny hradu Lietava.
Darcovia Dobrej krajiny umožnili Domu sv. Faustíny realizovať pracovnú arteterapiu s 8 klientkami, ktoré sa učia
žiť mimo inštitúcie.
Dary pomohli dobrovoľníkom vyrobiť a nainštalovať popisné tabuľky o zaujímavostiach na cyklotrasách v hornej
Nitre.
Hospicová myšlienka v zariadeniach Renovati-Nova stavia na dobrovoľníctve. To je rozvíjané prostredníctvom
školení aj vďaka darcom z Dobrej krajiny.
50 detí a ich 130 rodičov sa zblížili a porozumeli si vďaka terapiám a sociálnym pracovníkom z Návratu a vďaka
darcom Dobrej krajiny.

Vďaka darom zakúpili širokospektrálnu dezinfekciu Virkon, ktorá zabezpečuje hygienické podmienky a
Nevedia zakričať o pomocnú labku
predchádza chorobám vyše 3000 zvierat v útulku.
72 detí zo sociálne vylúčeného prostredia má vďaka darcom prístup ku individuálnemu a skupinovému
DoT = doučovanie + tútoring
doučovaniu so sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, aj dobrovoľníkmi.
Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné 70 detí s kardiologickými ochoreniami má prístup na bezplatný tábor, kde sa spriatelia a užijú si letné prázdniny.
Tábor je prístupný pre kohokoľvek, neznevýhodňuje deti nízkopríjmových rodín.
deti
Nízkoprahové centrum pre deti a mládež v bratislavskej Petržalke vďaka darom z Dobrej krajiny skvalitnilo
Detstvo na sídlisku II.
služby ponúkané približne 200 deťom v klube a 200 deťom v teréne za rok.
Podporte Biele Vrany - bojujú proti
Podpora darcov umožňuje Aliancii Fair-play oceňovať každoročne odvážnych ľudí, ktorí sa postavili
mocným aj za nás
nespravodlivosti. Dary umožnili zrealizovať spolu 9 diskusií.

DoKr2010_03

Sloboda zvierat

DoKr2010_04

Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Slovensko

DoKr2010_06

Klub Detskej Nádeje

DoKr2010_11

KASPIAN

DoKr2010_14

Aliancia Fair-play

DoKr2010_15

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava Mamateyova

Hľadaj zelený priestor pre rodinu!

Petržalské ihrisko slúžiace stovke ľudí denne bolo zrekonštruované s pomocou dobrovoľníkov - rodičov.

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom na prsty

Watchdog Aliancia Fair-play vďaka podpore darcov mohla aj v roku 2014 odhaľovať prešľapy politikov.

občianske združenie PRO
VIDA
Detský fond Slovenskej
republiky(DF SR)

Webový portál nielen pre Nepočujúcich Posunky.sk

25 profesionálni tlmočníci posunkového jazyka naplnili obsah portálu približujúceho kultúru nepočujúcich
návštevníkom.
Vo vrakunskom Pentagone je 400 detí klientami nízkoprahového centra Mixklub a Mixáčika. Vďaka podpore
darcov môžu poskytovať kvalitnejšie služby.

DoKr2010_17
DoKr2010_18
DoKr2010_19

Nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
541,75 €
1 250,00 €
367,29 €
1 617,25 €

680,35 €
95,11 €
41,38 €
1 055,25 €
4 089,16 €
583,97 €
861,83 €
2 965,11 €
215,20 €
133,10 €

690,13 €

376,15 €
877,54 €
558,90 €

DM13_01

Centrum environmentálnej
Nevyšliapanou cestou - prípravná fáza
a etickej výchovy Živica

Modelový projekt trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí sa skladá z 3 častí: komunitné
záhrady, mestské včely a lokálna mena.

900,00 €

DM13_02

Anna Sophia – Spoločnosť
pre rozvoj eurytmie a
umenia, o.z.

Eurytmické vypracovanie slovenskej rozprávky Trojruža, ktoré zhliadlo 200 divákov z Bratislavy, Košíc a Prešova.
Grant bol využitý na odmeny, kostýmy a prenájom sál.

100,00 €

DM14_01

Centrum environmentálnej
Nevyšliapanou cestou
a etickej výchovy Živica

Úspešne sa vytvorili 3 funkčné záhrady v mestách Bratislava a Zvolen, osadilo sa 6 včelstiev a zaviedla sa lokálna
mena Živec.

18 900,00 €

DMzgp14_01

Sylvia Dundeková

Rehabilitačný pobyt v centre Neurino,
Šamorín pre nášho ZŤP synčeka Tiborka

DMzgp14_02

Vladimir Slivarich

Liečba pre Simonku

DMzgp14_03

Katarína Pauličková

Vladkove liečenie

DMzgp14_04

Beata Kučeríková

Liečba pre Davidka

Vystúpenia eurytmicko - umeleckého
vzdelávania Anna Sophia

DMzgp14_05

Katarína Macková

Kúpa rehabilitačnej pomôcky pre
Dominiku a Biancu

DMzgp14_06

Ladislav Bednarik

Rekonštrukcia kúpeľne

DMzgp14_07
DMzgp14_08
DMzgp14_09

Dagmar Sváteková
Anna Kubišova
Dagmar Baffiová

DMzgp14_10

Denisa Kollárová

DMzgp14_11

Miroslava Bandošová

DMzgp14_12

Helena Kinčešová

DMzgp14_13

Katarína Poliaková

Liečba pre Dadku
prispevok na rehabilitaciu pre Klarku
liečba pre Mária
Liečba pre Vanessku-kupa rehabilitačného
chodítka...
kurz-Play wisely-Mudre hranie
Pomôcky pre Helenku - viditeľná pomoc
pre nevidiacu
Splnenie sna "chôdza o jednej barle"

DMzgp14_14

Michaela Oscita

Generator pre Adamka

DMzgp14_15

Martina Šágová

Kúpa pomôcky pre Zojku

DMzgp14_16

Petra Zelnikova

EYDZ14_01
EYDZ14_02
EYDZ14_03

Autistické centrum Andreas Community Day 2014

EYDZ14_04

Rodinné centrum
Prešporkovo

Príprava Prešporkova pre deti a rodiny

EYDZ14_05

Sloboda Zvierat

Pomoc psíkom v útulku Slobody Zvierat

Pomoc s financovaním liečenia v kúpeľoch a preplatenie ubytovania pre otca ako sprevádzajúceho svojej dcéry
na rehabilitačnom pobyte.
Zlepšenie rovnováhy pri chôdzi chlapca s vrodenou diagnózou vďaka týždennému rehabilitačnému pobytu u
fyzioterapeuta a následná hipoterapia.
Preplatenie nákladov na cvičenie Vojtovou metófou u certifikovanej fyzioterapeutky pre zdravotne
postihnutého chlapca.
Zakúpenie rehabilitačnej pomôcky na spoločné cvičenie dvoch zdravotne postihnutých sestier na denné
rehabilitovanie v domácom prostredí.
Nákup materiálu na rekonštrukciu a prispôsobenie kúpeľne tak, aby bola vhodná pre muža s obmedzenou
motorikou.
Náklady spojené s rehabilitáciou pre mladú ženu, ktorá je momentnále odkázaná na invalidný vozík.
Úhrada časti nákladov spojených s rehabilitáciou pre zdravotne postihnuté dievčatko.
Liečebná terapia pre chlapca s diagnózou detská mozgová obrna.
Zvýšenie kvality života zakúpením rehabilitačného chodítka pre dievča s detskou mozgovou obrnou.

430,00 €
500,00 €
500,00 €
495,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Zlepšenie psychomotorického vývoja dievčaťa absolvovaním kurzu Múdre hranie.

250,00 €

Zvýšenie kvality života zakúpením špeciálnych hodiniek a počítač s programom pre nevidiacu pani.

500,00 €

Zakúpenie pomôcok na cvičenie pre osamelú mladú ženu, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou.
Uľahčenie náročných situácií spojených s ťažkým zdravotným postihnutím chlapca zakúpením generátora
elektrickej energie na zapojenie prívodu kyslíka.
Zakúpenie hydromasážnej vložky do vane a špeciálneho stolčeka k autosedačke pre ťažko zdravotne postihnuté
dievčatko.

500,00 €

Hydroterapia a ozonova terapia

Zakúpenie hydromasážnej podložky do vane a svetelného panela na stabilizovanie zdravotného stavu dieťaťa.

250,00 €

Strom Života

Dobrodružstvo na Malom Dunaji

Ochrana životného prostredia v spolupráci s neziskovou organizáciou formou dobrovoľníckej manuálnej činnosti.

200,00 €

Maják nádeje,n.o.

EY Community day 2014

EYDZ14_06

Nadácia Horský park

Pomôžte pri údržbe Horského parku!

EYDZ14_07

OZ Vagus

Pomoc ľuďom bez domova

FpTS14_01

Preplatenie nákladov spojených s rehabilitačným pobytom v centre Neurino pre 5 ročného chlapca s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Transparency International
Slovensko

Zvyšovanie kvality a osobnej
zodpovednosti sudcov

Manuálna dobrovoľnícka pomoc pri zveľaďovaní priestorov, ktoré využívajú rodiny v sociálnej a hmotnej núdzi,
preplatenie spojených nákladov
Pomoc organizácii - dobrovoľnícke manuálne práce - upratovanie a revitalizácia záhrady + finančná pomoc pre
zabezpečenie prac. pomocok
Pomoc organizácii cez dobrovoľnícke manuálne práce - upratovanie ich priestorov + finančná pomoc pre
zabezpečenie prac. pomôcok.
Podpora organizácie - dobrovoľnícke práce + finančný príspevok na pracovné pomôcky.
Podpora organizácie venujúcej sa životnému prostrediu, revitalizácia prírodného parku (dobrovoľnícka pomoc +
finančný príspevok na pracovné pomôcky).
Manuálna dobrovoľnícka pomoc pri zveľaďovaní priestorov denného centra Domec, ktoré slúžia ľuďom, ktorí
nemajú strechu nad hlavou, preplatenie spojených nákadov s aktivitou
Cieľom projektu je zvýšiť zodpovednosť sudcov a súdov voči verejnosti je na Slovensku, ktorá je dlhodobo veľmi
nízka. Občania nemajú dotatok informáciío práci sudcov. Preto sme vytvorili informačný webportál
otvorenesudy.sk a ten ďalej rozširujeme o profily práce súdov a sudcov a o informácie z výberových konaní.
Návštevníkom sa umožní ľahké porovnanie kvality troch vybraných súdov/sudcov a pribudnú nové indikátory
kvality práce v súdnictve. Zároveň pribudnú analýzy všetkých súdnych rozhodnu o trestných činoch korupcie a
zvýši sa tak tlak na konzistentnosť a účinnosť trestania korupcie na Slovensku.

500,00 €
250,00 €

50,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

15 000,00 €

Č. zmluvy

FpTS14_02

FpTS14_03

FpTS14_04

FpTS14_05

PrG14_02
DZ2014/417
HP_DZ2014_01
HP_DZ2014_02
HP_DZ2014_03
HP_DZ2014_05

Prijímateľ / organizácia

Popis

Zvyšovanie transparentnosti v oblasti
zdravotníctva

INEKO vytvorí nový internetový portál, na ktorom verejnosť získa prístup k dostupným a zároveň relevantným
parametrom kvality a efektívnosti nemocníc. Nový portál by mal pomôcť pacientom pri výbere poskytovateľa a
prispieť tým k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a kvality života. Portál by mal umožniť jednoduché vyhľadanie
konkrétneho zariadenia a zobrazenie jeho profilu podľa definovaných kritérií (parametrov kvality a efektívnosti)
a tiež porovnanie s podobnými zariadeniami v SR. Výsledkom bude zvýšenie transparentnosti a informovanosti
občanov z čoho vyplýva zlepšenie ich rozhodovania, tlak na zvyšovanie efektívnosti a kvality a zníženie korupcie
v oblasti zdravotníctva.

10 000,00 €

Verejní činitelia pod občianskym
drobnohľadom

Projekt umožní Aliancii Fair-play pokračovať v pôsobení dôsledného a dlhodobého ochrancu verejného záujmu a
právneho štátu. Cez odhaľovanie prípadov porušenia zákonov či zneužitia moci, vytváranie verejného tlaku na
prijatie systémových opatrení, verejné kampane, návrhy riešení, spájanie pro-reformných aktérov a
poskytovanie kontrolných nástrojov bude vytvárať bariéry pre korupciu, zneužívanie moci a prispievať k
spoločenskej zmene v prospech otvoreného, efektívneho vládnutia a fungovania právneho štátu. Existenciu
dôveryhodného a váženého aktéra obhajujúceho verejný záujem považuje AFP za dôležitý a potrebný prvok v
demokratickej spoločnosti, ktorý dokáže byť motorom kľúčových zmien.

20 000,00 €

Osoba sudcu - Kľúč ku kvalitnej justícii

Dôvera voči súdom nie je známkou popularity, ide o základný kameň sudcovskej nezávislosti a fungujúceho
súdnictva. Na Slovensku justícii nedôveruje až 70% ľudí, pre ktorých sú sudcovia hlavný dôvod nedôvery. V roku
2014 čakajú justíciu významné zmeny na kľúčových postoch. Medzi inými voľba predsedu Najvyššieho súdu,
ktorý sa automaticky stane aj predsedom Súdnej rady a výber 3 nových ústavných sudcov. Dopady týchto zmien
môžu trvať desiatky rokov. VIA IURIS bude v rámci projektu monitorovať a presadzovať dobrý výber týchto
dôležitých súdnych funkcionárov a monitorovať činnosť Súdnej rady ako najvyššieho orgánu sudcovskej
samosprávy.

22 000,00 €

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Koľko stoja štát právne služby?

Koľko stoja štát právne služby poskytnuté advokátskymi kanceláriami a ku komu peniaze za poskytnuté služby
putujú? Projekt má dva hlavné zámery. Prvý, pomocou overenej metodológie zistiť celkové náklady za právne
služby, ktoré inštitúcie platia na základe uzatvorených zmlúv kanceláriám, ich štruktúru a rozdelenie podľa
jednotlivých rezortov. Druhý, preskúmať personálne prepojenie advokátskych kancelácií s osobami pracujúcimi
v rezortoch, ktoré zmluvy uzatvárajú. Prehľadný tok verejných prostriedkov spolu s jasnou vlastníckou
štruktúrou dodávateľov služieb považujeme za základný predpoklad zmenšovania priestoru pre korupciu.
Uverejníme online správu a pripravíme interaktívnu mapu.

11 700,00 €

Vianočné pohľanice

Claudianum

Podpora zručností klientov.

HP Vianočný týždeň
HP Vianočný týždeň
HP Vianočný týždeň
HP VIanočný týždeň

Vstúpte no
Claudianum
TopArt
Aniko Patkolova

Podpora aktivít neziskovej organizácie, rozvoj zručností klientov.
Podpora aktivít organizácie, rozvoj zručností klientov.
Podpora aktivít organizácie, rozvoj zručností klientov.
Podpora komunity, rozvoj talentu znevýhodnených klientov.

Osmidiv

Kultúrne a náučné podujatie.Náučná časť prináša workshopy – základy aerobiku a exotických tancov ZUMBA
pod vedením skúsených inštruktorov. Tvorivé dielne obsahujú prútikárstvo, pedik, Enkaustiku – maľovanie
horúcim voskom, výroba šperkov, z dreva a maľovanie na tvár. Pre mentálne postihnutých je počas celého
podujatia pripravené bezplatné občerstvenie. Koncertné vystúpenia: VIDIEK Horkýže Slíže Lola Běží /CZ/ Xindl X
/CZ/ The Paranoid Opus Experience Zumba s Luciou a mentálne postihnuté deti Moderuje Jožo Pročko

INEKO, Inštitút pre
ekonomické a sociálne
reformy

Aliancia Fair-play, o.z.

VIA IURIS

Honeywell2013_ Občianske združenie Milan
001
Štefánik

Honeywell2013_ Materské centrum Hojdana - Dobrovoľnícky program Honeywell pre
002
Ružinov
MC Hojdana

HW14_001
HW14_2

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Detský domov Nádej
Bernolákovo
Občianske združenie Milan
Štefánik

Letom po Slovenských regiónoch - Tekov
Dúha v srdci 2014

Zámerom projektu je v Hojdane vytvoriť najmä pre rodiny s deťmi príjemný, oku i srdcu lahodiaci zelený
priestor uprostred ružinovského sídliska, v exteriéri materského centra. Prostredníctvom dobrovoľníckych
podujatí plánujeme vyčistenie a údržbu záhrady, vybudovanie drevených lavičiek. Pod odborným dohľadom
spoločne vybudujeme bylinkovú špirálu a jedlú záhradu, o ktorú sa počas nasledujúcich rokov budeme spoločne
s deťmi starať. Vďaka projektu bude možné začať s enviromentálnym vzdelávaním detí od najútlejšieho veku v
podmienkach materského centra.
6 detí z detského domova spoznávalo regióny Slovenska a získalo netradičný zážitok mimo múrov detského
domova
Benefičné kultúrne podujatie a tvorivé workshopy pre 652 zdravotne postihnutých detí

Podpora doplnkového vzdelávania pre študentov STU)prostredníctvom študentskej organizácie BEST Bratislava
prostredníctvom "Training Day". Jedná sa o podujatie, kde sa študenti STU oboznamujú s inovatívnymi
technikami v oblasti manažmentu a rozvíjajú si "Soft Skills", teda netechnické zručnosti, ktoré sú v dnešnej dobe
Doplnkové vzdelávanie pre študentov STU
nevyhnutnou súčasťou inžinierskej praxe. "Training Day" je organizovaný 2x ročne, tradične v priestoroch STU.
Neustále rastúci počet uchádzačov si volí z ponuky 2-5 tréningov, ktoré sú vedené skúsenými trénermi z BEST-u,
zvyčajne v trvaní 4-7 hodín.

38,00 €
15,00 €
10,00 €
475,00 €
60,00 €

19,40 €

150,00 €

748,20 €
100,00 €

HW14_3

BEST Bratislava

HW14_4

Materské centrum Hojdana - Dobrovoľnícky program Honeywell pre
Ružinov
MC Hojdana

Vízia spoločnosti Honeywell sídliacej v Ružinove je podporovať verejnopropešné projekty. Keďže aj MC
Hojdana sídli v lokalite Ružinov, kde je jediným materským centrom a disponuje obrovskou záhradou,
zamestnanci spoločnosti Honeywell radi prevzali nad ňou patronát a pravidelným udržiavaním zveľaďujú zeleň
a pomáhajú budovať kvalitné prostredie nielen pre deti ale i Ružinovčanov.

JC14_1

Stimul o.z.

129 detí, z ktorých časť bola z Detského domova Necpaly a časť z normálnych rodín zažili „Detský Kamarátsky
Tábor“ s bohatým programom zameraným najmä na environmentálnu výchovu

Kia014_02

Občianske združenie
Prekonať bariéru - škola pre Škola šmyku
Európu

Školu šmyku absolvovalo 120 žiakov Dopravnej akadémie v Žiline. Vodiči získali nové zručnosti a získali poznatky
o riešení krízových situácií na ceste.

2 300,00 €

KIA15_01

Coufal Radoslav

Myoelektrická protéza LHK

Jedná sa o prefinancovanie zhotovenia Myoelektrickej protézy ľavej hornej končatiny. Táto protéza je ovládana
elektrickými signálmi, ktoré vznikajú pri kontrakcii svalov. V podstate všetky tri kĺby (lakeť, zápestie a prstový
úchop) sú ovládané dvomi svalmi ktoré mi po úraze ostali. (Biceps a triceps). Ale nakoľko som pravák a protéza
bude nasadená namiesto ľavej ruky. Zdravotná poisťovňa zamietla moje žiadosti.

58 437,72 €

Štátny komorný orchester
Žilina
Atletický klub zdravotne
postihnutých občanov
Proficio

Reštaurátorská obnova Domu umenia
Fatra
Šport zdravotne postihnutých a
talentovanej mládeže-reprezentácia
Slovenska
Debarierizácia Novej synagógy /
kunsthalle Žilina

Dom umenia Fatra v Žiline bol vďaka grantu obnovený. Opravená bola stropná omietka, štuková výzdoba a
mnohé iné. Interiér Domu umenia je čistejší a bezpečnejší.

14 950,00 €

Grant prispel k zabezpečeniu prípravy 130 zdravotne postihnutých športovcov počas roka. Financie boli použité
na cestovanie, ubytovanie počas sústredení a na športové vybavenie.

10 000,00 €

Kia2014_01
Kia2014_03
Kia2014_04
Kia2014_05
Kia2014_06
Kia2014_07
Kia2014_08
Kia2014_09
Kia2014_10
Kia2014_100
Kia2014_101

Kia2014_102
Kia2014_103

Detský kamarátsky tábor 2014

Vďaka grantu bol v budúcej Kunsthalle v centrálnom priestore umiestnený výťahu, ktorý umožní ľuďom na
Truc sphérique
vozíčku, seniorom alebo rodinám s kočíkom dostať sa do vyšších poschodí.
Slovenské hnutie
Vďaka grantu sa mohli športovci (20 členná výprava)zúčastniť Európskej letnej špeciálnej olympiády Antverpy
Európska letná špeciálna olympiáda 2014
špeciálnych olympiád
2014.
Aktívny vozík, občianske
Združenie vybudovalo bezbariérový chodník pre 25 zdravotne postihnutých ľudí. Z prostriedkov grantu bol
Centrum pre všetkých
združenie
zakúpený materiál, nevyhnutný na vybudovanie chodníka.
Telovýchovná jednota Dlhé Na ceste bezpečne, ohľaduplne a s
Deti základnej školy s materskou školou v Dlhom Poli využívajú nové prenosné dopravné ihrisko. Absolvovali 10
Pole
rozumom
besied o bezpečnosti na cestách a 2 náučné podujatia.
Základná škola s materskou
školou Partizánska Ľupča
Deti z Ľupče na bicykloch, bezpečne
130 detí z obce využíva novovybudované dopravné ihrisko.
419
V obci bolo v areály materskej školy vybudované dopravné ihrisko, ktoré využíva počas roka vyše 350 detí aj z
Obec Príbovce
Detské dopravné ihrisko
okolitých obcí.
Revitalizácia detského dopravného ihriska Belanská štvrť v Liptovskom Hrádku má nové detské dopravné ihrisko. V jeho blízkosti boli umiestnené aj lavičky
Mesto Liptovský Hrádok
v Liptovskom Hrádku
a kôš.
Združenie na záchranu
Na Lietavskom hrade vznikne expozícia. Prvým krokom bolo vytvorenie neskorogotického stropu, ktorý je
Vybudovanie expozície na hrade Lietava
Lietavského hradu
základom zastrešenia budúcej expozície.
Štátna ochrana prírody SR,
Správa Národného parku
Ekoplagát 2014
Z grantu sa zorganizovala výstava Ekoplagát, ktorá upozorňuje na problémy súvisiace so životným prostredím.
Malá Fatra
Z grantu bolo financované vytvorenie novej mobilnej aplikácie, vďaka ktorej si budú môcť zahraniční návštevníci
Oravské múzeum P. O.
Mobilná aplikácia - Audioguide Oravského
Oravského hradu vychutnať prehliadku vo svojom rodnom jazyku- v angličtine, poľštine, nemčine, maďarčine a
Hviezdoslava
hradu
ruštine.
Obec Strečno
Materiálna podpora DFS Hajovček
Folklórny súbor zakúpil krojové kostýmy pre svoje vystúpenia.

2 700,00 €

225,00 €

15 212,00 €

30 000,00 €
10 000,00 €
1 881,52 €
2 545,00 €
2 790,00 €
3 000,00 €
2 709,41 €
3 000,00 €
2 999,00 €

3 000,00 €
552,27 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Kia2014_104

Vlastnou cestou

Divadelný súbor Pampalíny

Kia2014_105

Turčianske kultúrne
stredisko v Martine

Kia2014_106

Obnova Slovenskej Zeme

Kia2014_107

Mesto Rajecké Teplice
Centrum voľného času
Turzovka
Občianske združenie
Gaudium Bobrov

Kia2014_108
Kia2014_109

Popis

Vďaka grantu sa založil tanečno-dramatický súbor Pampalíny, v ktorom hrajú herci s mentálnym postihnutím
spolu s bežnými amtérskymi hercami.Pripravili muzikálové predstavenie, ktoré v budúcnosti predstavia širokej
verejnosti.
20 seniorov zmysluplne využilo svoj voľný čas v rámci 30 turistických prechádzok, počas ktorých navštevovali
Chodníkmi za pamätnikmi SNP v Turci
starostov obcí v Martinskom okrese a pripravovali fotodokumentáciu pamätníkov SNP.
Akútne záchranné práce na zrúcanine
1000 návštevníkov ročne bude môcť aj naďalej obdivovať zrúcaninu kostola sv. Heleny. Grant bol využitý na
gotického kostola sv. Heleny.
sanáciu porušenej statiky a konzerváciu objektu.
Pamätník plk. i.m. Jozefa Gabčíka
Grant prispel k vybudovaniu pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka v meste Rajecké Teplice.
Tradície a zvyky Kysuckej ľudovej kultúry- Detská folklórna skupina Bukovinka zakúpila vďaka grantu 3 nové kroje pre svoju činnosť. Okrem toho sa konala
DFS Bukovinka
beseda pre deti na tému Výroba ľudových hudobných nástrojov.
Poskytnuté prostriedky boli použité na úhradu honorárov umelcom vystupujúcich v programe festivalu
OravaJazz festival
OravaJazz.
Jediné dopravné ihrisko na Horných Kysuciach - v Turzovke dokúpilo vďaka grantu potrebné vybavenie na to,
Dopravko-Dopravná výchova Horných
aby ho mohli využívať deti z Turzovky ale aj blízkeho okolia. Nové kolobežky a reflexné prvky zatraktívnia
Kysúc
využitie ihriska.
Rekonštrukcia sochy Rudolfa Jašíka a sprievodné aktivity prispeli k výšeniu historického a kultúrného povedomia
"Kysucký portrét Rudolfa Jašíka"
žiakov o rodákovi Rudolfovi Jašíkovi.

Kia2014_11

Centrum voľného času
Turzovka

Kia2014_110

Základná škola Podvysoká
307

Kia2014_111

Obec Kláštor pod Znievom - Rekonštrukcia budovy 1. slovenského
Divadelný súbor
katolíckeho gymnázia - 1. etapa

Kia2014_112

Chrabromil

Vďaka grantu sa vymenilo 6 okien čelnej fasády budovy 1. slovenského gymnázia.

"Divadlo je pre nás veľkou záľubou a preto
Divadelný súbor Chrabromil združuje ťažko zdravotne znevýhodnené deti. Vďaka grantu mohli zakúpiť materiál
spoznajte naše umenie, ktoré tvoríme pre
na kúpu kostýmov, ktoré využívajú v rámci svojich divadelných predstavení.
Vás s nadšením a radosťou."

1 000,00 €
2 031,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
3 000,00 €
2 880,00 €

1 500,00 €

Kia2014_114

Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci
Obec Rajecká Lesná

Kia2014_115

Terra Kisucensis

Kia2014_116

Diadém o.z.

Nitka k nitke - predtkáčske techniky ožijú
...

Počas zorganizovaných víkendových workshopov sa účastníci zoznámili s už takmer zabudnutými remeselnými
technikami troch starých predtkáčskych podtupov - tkania na lucete, tkania na hrebeni a tkania na karetkách.

2 512,00 €

Kia2014_117

Obec Nezbudská Lúčka

Rekonštrukcia zvonice v obci Nezbudská
Lúčka

Vďaka grantu bola zrekonštruovaná jedna z dominánt obce Nezbudská Lúčka, miestna zvonica. Získala novú
omietku a strecha má nový náter.

3 000,00 €
3 000,00 €

Kia2014_113

Bol zorganizovaný festoval etnologického filmu. Z prostriedkov bolo zabezpečené ubytovanie účastníkov,
občerstvenie počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.
Frivaldzanka
Obec kúpila pre folklórny súbor krpce, ktoré využívajú pri svojich vystúpeniach.
Vďaka grantu bol zachránený historický zvon Juraja Thurzu z roku 1614. Financie boli využité na demontáž,
Zachráňme zvon, zachránime svoje dejiny
zakonzervovanie zvona a jeho prezentáciu verejnosti.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

ETNOFILM ČADCA 2014

2 500,00 €
500,00 €
2 977,00 €

Kia2014_118

Nadácia Krajina harmónie

1000 a 1 noc

Nadácia zorganizovala medzinárodný festoval tvorivosti a fantázie nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím. Z
grantu bolo hradené cestovné, ubytovanie a strava pre účinkujúcich a účastníkov festivalu.

Kia2014_119

Revitalizácia kaštieľa
Teplička nad Váhom

Pamiatkový výskum a statické
zabezpečenie veže

Z grantu bola vypracovaná projektová dokumentácia riešenia statického zabezpečenia veže a vykonaný
archeologický výskum v suteréne pod vežou.

3 000,00 €

Kia2014_12

ZŠ s MŠ Petrovice

Na cestách bezpečne

Vďaka grantu sa vybudovalo dopravné ihrisko, ktoré skvalitnilo výučbu dopravnej výchovy na ZŠ a MŠ Petrovice.

2 999,30 €

Kia2014_120

Mestské divadlo Žilina

HANA

Kia2014_121

OZ Deťom pre život

Na bicykli deťom

Horská služba Malá Fatra

Zlepšenie materiálno-technického
zabezpečenia dobrovoľných horských
záchranárov

Kia2014_122

Vďaka grantu mohlo Mestské divadlo v Žiline naskúšať a pripraviť hudobnú inscenáciu. Grant bol použitý na
dstavbu divadelnej scény a kostými.
Charitatívna cyklojazda Na bicykli deťom šírila osvetu o detských onkologických pacientoch už piaty rok.
Opätovne sa jej podarilo vyzbierať financie na rehabilitačno-rekondičné pobyty.

5 000,00 €
1 000,00 €

Vďaka grantu má 50 dobrovoľných horských záchranárov k dispozícii kvalitný odev, ktorý ich bude chrániť pred
nepriazňou počasia.

2 950,00 €
1 000,00 €

Občianske združenie Milan
Štefánik
Mesto Žilina
Základná škola, Karpatská
8063/11, Žilina

Osmidiv 2014

Z grantu bol zorganizovaný charitatívny koncert pre hendikepované deti.

Tvorivé remeselné dielne
Šetrenie energiou na Základnej škole,
Karpatská 11, Žilina

Kia2014_126

Gymnázium

Okná do sveta športu

Vďaka grantu sa počas 4 dní organizovali workshopy zamerané na tradičné remeslá.
Viac ako 900 detí každý deň ocení výmenu okien na ZŠ Karpatská. Väčšie teplo bude v jedálni, vo vestibule školy
a v 2 triedach. Škola ušetrí financie na energiách.
Škola zabezpečila výmenou okien úsporu energií v telocvični a pomohla skultúrniť športové prostredie, kde žiaci
a zamestnanci trávia veľa času.

Kia2014_127

Materská škola Gemerská
1772,010 08 Žilina

" Škola a jej premeny "

96 detí každodenne ocení výmenu okien v MŠ Gemerská. Výmenou 21 okien sa docielilo väčie teplo, nižčia
spotreba energií a celkovo bezpečnejší priestor pre nielen pre deti, ale aj pre 15 zamestnancov MŠ.

Kia2014_128

Mesto Žilina

Európsky pohár silných mužov

Mesto Žilina zorganizovalo súťaž najsilnejších mužov Európy. Súťaže sa zúčastnilo 13 silákov z 9 krajín Európy,
okrem Slovenska aj z Českej republiky, Ukrajiny, Srbska, Poľska, Slovinska, Macedónska, Bulharska a Bieloruska.

Kia2014_129

Obec Krasňany

Deťom

200 detí z obce Krasňany bude pravidelne využívať nové detské ihrisko. Financie z grant boli využité na zemné
práce, prípravu terénu a zakúpenie herných prvkov.

10 000,00 €

Kia2014_13

Mesto Bytča (pre Materskú
školu,Dostojevského 933/5, Malý dopraváčik
Bytča)

Revitalizáciou detského dopravného ihriska sa zlepšila možnosť osvojovania si praktických zručností dopravnej
výchovy 140 detí MŠ na Dostojevského ulici v Bytči.

2 993,76 €

Kia2014_130

Mesto Žilina

Stredoveký deň

Z grantu sa organizovalo podujatie Stredoveký deň 2014, ktorého ústrednou myšlienkou bol historický fakt
ohrozenia mesta zo strany nepriateľa v 15. storočí a opevnenie mesta na príkaz Žigmuinda Luxemburského

4 500,00 €

Kia2014_131

Mesto Žilina

Finále plážovej ligy

Kia2014_132

Mesto Žilina

Sever proti juhu

Kia2014_133

Obec Terchová

Potopa Terchová - Vrátna 2014

Kia2014_134

Mesto Žilina

Žilinská plavecká štafeta

Kia2014_135

Mesto Žilina

Žilinské dni zdravia

Kia2014_136

Mesto Žilina

Vianočný beh

KIA2014_137

Vladimír Žiak

načúvacie prístroje

KIA2014_138

Karol Piovarči

Patrik Piovarči

Kia2014_123
Kia2014_124
Kia2014_125

KIA2014_139

Vladimír Janičík

Ema

Kia2014_14

Občianske združenie
Kumakokra

Bezpečne cestou necestou

KIA2014_140

Alžbeta Tvrdovska

Sára Tvrdovská

KIA2014_141

Simona Časnochová

Financovanie rehabilitačného pobytu
ADELI centrum

Kia2014_142

Peter Laštík

Radka Laštíková

Kia2014_143

Erik Lukáč

Filip Lukac

Kia2014_144

Ivan Bugáň

Geneticke testy pre Tomaša
Bugaňa/Zlepsenie zdravotneho stavu

Kia2014_145

Tomáš Pištek

Adamko

Vďaka grantu zorganizovalo mesto Žilina turnaj v plážovom volejbale, na ktorom sa zúčastnilo 56 športovcov a
turnaje videlo až 700 divákov. Grant bol použitý na stavbu volejbalového ihriska.
Mesto Žilina usporidalo futbalový turnaj na piesku. Podujatia sa zúčastnilo 50 futbalových tímov a odohralo sa
25 zápasov. Financie boli určené na výstavbu ihriska, dresy, ozvučenie podujatia.
Udelený grant prispel k sanácií škôd po povodni, ktorá postihla obec Terchová. Peniaze použili na čiastočné
financovanie sprístupnenia lokality, ktorá bola odrezaná od centra obce a na vybudovanie nového ochranného
zábradlia.
6. roč. Žilinskej plaveckej štafety privítal viac ako 1000 plavcov všetkých vekových kategórií. Najmladšia
plavkyňa mala len 2 roky a najstarší plavec 72 rokov.
Mesto Žiina zorganizovalo podujatie zamerané na prevenciu pred civilizačnými chorobami. Podujatie sa
realizovalo v exteriéry, grant bol využitý najmä na zabezpečenie pódia.
Mesto Žilina zorganizovalo Vianočný beh. Pre organizáciu boli zakúpené štartovné čísla, zabezpečená tlač
plagátov a zakúpené balíky čaju pre bežcov.
Zakúpené načúvacie aparáty prispeli k tomu, že nepočujúce dieťa lepšie reaguje na podnety z okolia a v
budúcnosti sa očakáva jeho lepšia schopnosť komunikácie s okolím.
Patrik Piovarči je astmatik a silný alergik. Vďaka zakúpeným pomôckam a rehabilitáciám sa jeho stav zlepšuje.
1,5 ročná Ema Janičíková s detskou mozgovou obrnou sa po rehabilitačnom pobyte dokázala postaviť na nohy a
komunikovať so svojimi rodičmi, ktorí zaznamenali aj lepšiu koordináciu pohybov dcéry.
Rómske deti z Bratislavskej ulice v Žiline sa mohli vďaka projektu naučiť, ako sa bezpečne správať na cestách, a
to prostredníctvom simulovaných hier a situácií na dopravnom ihrisku.
1,5 ročná Sára Tvrdovská sa narodila hypotonická. Vďaka rehabilitačnému pobytu v Adeli centre dokáže lepšie
udržať rovnováhu, zlepšil sa jej svalový tonus.
Anetka Časnochová absolvovala rehabilitačný pobyt, vďaka ktorému dnes dokáže jednoduchšie komunikovať s
rodičmi, lepšie prijímať potravu. Výrazne sa zlepšila aj pohybová schopnosť dieťaťa.
Radka Laštíková s detskou mozgovou obrnou trpela častými bolesťami chrbta a šije. Kúpou masážneho
sprchového kúta jej bolesti výrazne ustúpili.
Hyperaktívny, autistický chlapec Filip Lukáč mohol vďaka grantu absolvovať hypoterapiu, navštevovať plaváreň
či soľnú jaskyňu.
Tomáš Bugáň trpí hypertrofickou kardiomyopatiou. Vďaka grantu mohli byť zrealizované genetické testy v USA,
ktoré sú dôležité predalší postup jeho liečby.
8 ročný Adam Pištek má vážnu srdcovú vadu a silnú alergiu. Zakúpenie čističky vzduchu pozitívne vplýva na jeho
celkový zdravotný stav - zabezpečuje mu optimálne zdravotné prostredie.

2 500,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 400,00 €
1 536,42 €
1 988,00 €
1 177,65 €
1 988,00 €
1 988,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 973,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Kia2014_146

Ľubomíra Križňanová

Peter Križňan

Kia2014_147

Richard Košík

Načúvacie prístroje

Kia2014_148

Pavol Boháčik

Dominik Boháčik

Kia2014_149

peter chrachala

pomoc

Kia2014_15

Neinvestičný fond Makové
zrnká

Dobudovanie areálu dopravného ihriska

Kia2014_150

Branislav Mačeják

Evka Mačejáková

Popis
Peťko Križan dostal vďaka grantu rehabilitačnú štvorkolku, ktorá mu významne pomáha pri prekrvení
zapáleného kĺbu.
Poruchu sluchu upravili synovi Richarda Košíka načúvacie aparáty. Vďaka nim sa mu môže primerane vyvíjať reč
a zároveň môže tráviť viac času v prirodzenom detskom prostredí.
Dominik Boháčik bude vďaka čističke vzduchu žiť v zdravšom prostredí a pri zdravotné problémy mu zmierni
biolampa.
12 ročný chlapec so syndrómom lepivých trombocitov môže vďaka finančnej pomoci využívať nové pomôcky,
ktoré mu pomáhajú pri zlepšovaní imunity, vírivka pomáha cirkulácii krvi a sprchový kút umožňuje
dospievajúcemu chlapcovi vačšie súkromie.
2000 detí ročne využíva dopravné ihrisko v obci Makov, na ktorom bola tento rok dobudovaná korčuliarska
dráha.Zvýšilo sa kapacitné využitite ihriska.
Sluchovo postihnutá Evka Mačejáková dokáže vďaka novému rečovému trénerovi jednoduchšie komunikovať s
okolím a prijímať väčšie množstvo informácií z televízie a internetu.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
1 000,00 €
1 996,00 €
1 805,00 €
2 000,00 €
2 990,00 €
2 000,00 €

Kia2014_151

Milan Štaffen

rehabilitacia pre syna

Hendikepovaný chlapec absolvoval vďaka grantu rehabilitačný pobyt so svojou mamou v zariadení Renona v
Šúrovciach. Vďaka cvičeniu mohol rozhýbať stiahnuté šľachy, udrží sa na nohách a dokáže hýbať rukami.

Kia2014_152

Radomír Trebula

Dávid Trebula

Dávid Trebula so štvorkomorovým hydrocefalom absolvoval vďaka grantu rehabilitačný pobyt spolu so svojou
mamou a dostal špeciálnu trojkolku, ktorá mu pomohla zapojiť sa do kolektívu detí.

1 990,48 €

Horská služba Malá Fatra zakúpila vďaka grantu 50 kusov uniforiem, ktoré budú slúžiť záchranárom pri záchrane
životov.

4 999,80 €

Vybudavanie záchytného bezpečnostného zariadenia na ceste III/011075 v ckm od 1,685 do 1,792 vo Vrátnej
Doline. Jedná sa o oceľové zábradlie s kamennými stĺpikmi z obkladového kameňa. Bezpečnostné zariadeni bolo
vybudované po povodniach vo Vrátnej doline.

10 000,00 €

Kia2014_153

Horská služba Malá Fatra

Kia2014_154

Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja

Kia2014_155

Matej Briš

Zlepšenie materiálno-technického
zabezpečenia dobrovoľných horských
záchranárov pri záchrane života v zimnom
období
Vybudovanie záchytného bezpečnostného
zariadenia na ceste III/011075 vo Vrátnej
Doline

1 996,00 €

EMILY+DAVID

Emily a David Brišoví, súrodenci postihnutí downovým syndrómom budú vďaka grantu spávať na zdravších
matracoch ako doteraz. Ďalšie zakúpené pomôcky im pomôžu posilniť jemnú a hrubú motoriku.

1 926,20 €

Kia2014_156

Materská škola Gemerská
1772, 010 08 Žilina

Veselá záhrada

Deti z MŠ Gemerská v Žiline môžu vďaka grantu využívať nové cvičebné prvky v areáli školy. Zlepší sa ich
koordinácia pohybov, balančné schopnosti aj orientácia v priestore.

2 500,00 €

Kia2014_157

Miriam Sebenova

Radoslav Sebena

Radko Šebeňa je autistický chlapec. Vďaka finančnej podpore môže svoju komunikačnú schopnosť a udržanie
pozornosti trénovať prostredníctvom viacerých terapeutických pomôcok, ktoré boli z grantu zakúpené.

1 477,40 €

Kia2014_158

Štefan Valíček

Tomáš

Kia2014_159

Peter Hutira

ERIKA HUTIROVÁ

Kia2014_16

Slovenska asociacia
MOBILITA NÁS SPÁJA
detských Bobath terapeutov

Kia2014_160

Peter Štrbák

naslúchacie aparáty

Kia2014_161

Fakultná nemocnica s
poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kia2014_162

Krajská knižnica v Žiline

Kia2014_17

Obec Divinka

Kia2014_18

obec Žabokreky
Diecézna charita Žilina Dom charity sv. Kamila

Kia2014_19
Kia2014_20

Obec Ochodnica

Nové knihy na podporu čitateľskej
gramotnosti a vzdelanostného rozvoja
detí a mládeže do 15 rokov
Vybudovanie cyklotrasy a náučného
chodníka
Na bicykli von z dediny

V okrajovej obci Zábiedovo vytvorila nezisková organizácia dopravné ihrisko.

2 988,00 €

250 ľudí týždenne využíva novo sprístupnený chodník pri rieke Orava. Tráviť čas tu môžu aj telesne postihnutí
občania Tvrdošína.
Vďaka grantu obec zabezpečila bezbariérový prístup do školy. Grant bol využitý na nákup materiálu.
30 seniorov za mesiac využíva nové auto, ktoré bolo zakúpené aj vďaka grantu. Jednoduchší presun ľudí z Domu
sv. Alžbety je už realitou.

2 500,00 €

Neseď pri PC - bicykluj!

Mesto Tvrdošín

Do prírody popri rieke

Obec Strečno
DOM SV. ALŽBETY
ZAKOPČIE n.o.
Rodičovské združenie "Ruka
v ruke" pri MŠ Turany,
Krížna
Základná škola s materskou
školou Skalité - Kudlov č.
781

Bezbariérový vstup do ZŠ

Kia2014_33
Kia2014_34

POMOC PRE DOM DôCHODCOV

Áno pre život, n. o.

Kia2014_36

2 204,00 €
2 998,03 €
2 102,00 €

2 958,00 €

800,00 €

2 000,00 €

Na cestičke pozor

Vďaka grantu sa postavilo dopravné ihrisko pre deti v MŠ Turany.

2 752,60 €

Kľúč k bezpečnosti na cestách

50 detí mesačne využíva nové prenosné dopravné ihrisko na zlepšenie svojich zrušností na cestách. V rámci
aktivít projektu si 57 detí prevzalo detský vodičák z rúk príslušníka dopravnej polície.

2 995,00 €

Základná škola s materskou
Chráň si život a zdravie
školou

Kia2014_35

2 932,00 €

2 223,93 €

Kia2014_26

Kia2014_32

Z grantu sa vybudovala cyklotrasa a náučný chodník.

2 690,00 €

Kia2014_25

Záchranná stanica a
Ekocentrum Zázrivá
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ
Žilina
Domov sociálnych služieb
Méta Martin
Základná škola Veľké Rovné
- Ivor 1422

1 291,07 €

Vďaka grantu môžu obyvatelia obce Nižná využívať nový bezbariérový prístup na lavičku pre peších.
Vďaka grantu bol zrevitalizovaný školský dvor pri materskej škole v Brezanoch a vzniklo detské dopravné ihrisko.
Konali sa 4 súťaže zručností pre deti a 2 návštevy detí z okolitých materských škôl.

Kia2014_24

Kia2014_31

3000 detí do 15 rokov zo Žiliny bude môcť vďaka finančnej pomoci tráviť svoj čas pri čítaní nových, kvalitných
kníh a rozvíjať tak svoj vzťah k literatúre a vzdelaniu.

Vďaka grntu sa uskutočnilo vzdelávanie - dopravná výchova pre 322 žiakov.

Kvapka, nezisková
organizácia

Kia2014_30

1 513,65 €
5 353,91 €

Lavička bez bariér

Občianske združenie Briezka Bezpečne do školy 2014

Kia2014_29

2 765,00 €

Spolu a bezpečne na cestách II.

Kia2014_23

Kia2014_28

Viktória Štrbáková lepšie bojuje so svojim sluchovým hendikepom. A to vďaka naslúchacím aparátom. V
kolektíve je smelšia a naučila sa sama cestovať autobusom.
Vďaka grantu bola vo Fnsp Žilina zrealizovaná výmena okien a podlahovej krytiny v ambulanciách oddelenia
dlhodobo chorých. Zmenu pozitívne pocíti 1700 pacientov ročne.

2 148,20 €

Odpočívadlo na cyklotrase pri
minerálnom prameni Ochodnica

Bez bariér v kúpelni

Kia2014_22

Kia2014_27

Slovenská asociácia detských Bobath terapeutov zakúpila pre znevýhodnené deti elektromobily a tak mohli byť
začlenené medzi zdravé deti.

2 026,23 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovalo odpočívadlo na cyklotrase v obci Žabokreky.
Vďaka rekonštrukcii kúpeľne došlo k zvýšeniu počtu WC, zlepšila sa prístupnosť pre čiastočne imobilných
klientov a nastalo zvýšenie komfortu pri hygiene imobilných klientov.
Obec vybudovala odpočívadlo pri minerálnom prameni. Z grantu bol postavený prístrešok s murovaným stolom,
lavičkami a ohniiskom.

CPM-Centrum prevencie
mládeže Čadca
Obec Nižná

Kia2014_21

Tomáško Valíček je autistický chlaec, ktorého sa aj vďaka grantu podarilo umiestniť do materskej škôlky. Na
odporúčanie detskej psychologičky, ktorá s ním bude pracovať boli zakúpené viaceré pomôcky podporujúce
psychomotorický vývin dieťaťa.
Nepočujúca Erika Hutirová získala vďaka grantu nové načúvacie aparáty, ktoré jej zabezpečia plnohodnotnejší
život a jednoduchšie prijímanie informácií z okolia.

Prístupnejšia Záchranná stanica
Chodím, jazdím bezpečne
Spoznávajme Turiec 2014
Na ceste bezpečne
Zdravotne znevýhodnení potrebujú
rovnaké príležitosti

Projekt pomohol deťom v lepšej orientácii na cestách vďaka sérii rôznych aktivít. Finančné prostriedky boli
použité na nákup dopravných prostriedkov k realizácii projektu a na nákup didaktických učebných pomôcok k
zážitkovému učeniu.
Grant prispel k vybudovaniu nových zábradlí v areáli Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej. Pre starších a
hendikepovaných sa tak stáva pohyb v areáli bezpečnejším.
Grant bol využitý na nákup materiálneho vybavenia dopravného ihriska o.z. Včielka. Približne 120 detí mesačne
využíva nové bicykle a motokáry.
Mladí ľudia s mentálnym postihnutím aktívne trávili svoj voľný čas. Vykonávali úpravu okolia značenia,
samotného značenia, čistenia a separácie odpadu cyklotrás v regióne TURIEC.
Kolobežky, bicykle, dopravné značky a prilby boli zakúpené pre 120 detí ZŠ. Žiaci vďaka týmto pomôckam
zdokonalili svoje zručnosti v rámci dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

2 998,55 €
1 500,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
1 926,40 €

Vďaka grantu sa zrekonštruovala remeselná dielňa, kde pracujú 2 zdravotne znevýhodnení občania.

2 000,00 €

Základna škola s materskou
S radosťou a bezpečne
školou Krušetnica 83

V obci Krušetnica bolo vďaka grantu vybudované nové dopravné ihrisko. Deti a žiaci sa zdokonaľujú v pravidlách
cestnej premávky, overujú si techniky jazdy. Dopravné ihrisko využívaju aj žiaci z okolitých škôl.

2 841,00 €

Kia2014_37

Materská škola Gemerská
1772, Žilina

Na ceste si pozor daj !

Kia2014_38

OZ Mulica

Cyklodielňa Recykel - sťahovanie

Kia2014_39

Za trvalo udržateľný rozvoj

Ekotopfilm

Kia2014_40

Parasport24

Cez Slovensko na bicykli za 5 dní

Vďaka grant zakúpila materská škola prenosné dopravné ihriská, ktoré slúžia na vzdelávanie detí v dopravnej
výchove.
Vďaka grantu sa podarilo Cyklodielni Recykel zakúpiť a základne zrekonštruovať skladové lodné kontajnery a
pripraviť ich na novú prevádzku dielne.
Vďaka grantu boli spracované zahraničné filmy - otytulkované, zostryhané, pripravené na produkciu. Boli
pripravené filmy s tématikou životného prostredia zo 40 krajín sveta
7.-ročník charitatívnej akcie Cez Slovensko na bicykli za 5 dní opäť pomohol rodinám v núdzi. Známe osobnosti s
hendikepovanými športovcami navšívili celkovo 60 miest a obcí Slovenska.

Kia2014_41

Klub vojenských výsadkárov
20.ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka
Slovenskej republiky

Grant prispel k realizácii 20. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka, kde sa stretlo 500 detí zo žilinských škôl a 200
pretekárov z viacerých krajín. Financie boli využité na stravovanie účastníkov.

1 500,00 €

Kia2014_42

Žilinská mestská
basketbalová liga

Z grantu sa zorganizovalo 5 streetballových turnajov spojených s myšlienkou podpory boja proti rakovine.

3 000,00 €

STREETBALL PROTI RAKOVINE 2014

2 988,85 €
1 500,00 €
10 000,00 €
5 865,91 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Kia2014_43

Mládežnický športový klub
Snežnica

Snežnica cup 2014- žiacké futbalové
turnaje

Futbalový turnaj Snežnica Cup 2014 dopomohol k aktívnemu pohybu detí a utuženiu kolektívov jednotlivých
družstiev. Financie boli využité na kúpu trofejí, občerstvenia a odľahčených prenosných brán.

1 789,30 €

Mitropa Cup 2014

Medzinárodný šachový turnaj Mitropa Cup prilákal do Ružomberka viacerých známych šachistov. Špeciálnym
hosťom podujatia bol súčasný olympijský víťaz Sergej Movsesian.

2 770,00 €
2 462,00 €

Kia2014_44

Šachový klub Ružomberok

Kia2014_45

Klub priateľov horskej
1. Mládežnícka MTB Tour
cyklistiky Turčianske Teplice

1. Mládežnícka MTB Tour privítala mladých pretekárov z celého Slovenska. Financie boli využité na zabezpečenia
jednotlivých kôl, ako aj na technické pomôcky.

Kia2014_47

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže
R.T.T. KLUB

Beh na Hôrky 2014

Kia2014_48

TJ Jednota Bánova

Mini futbal

Kia2014_49

Plavecký a vodnopólový
klub Vrútky

2. ročník medzinárodného
vodnopólového turnaja "KIA CUP"

FISO Cup privítal celkovo 300 účastníkov. Futbalový turnaj pre chlapcov napomohol k medzigeneračnej súhre
súťžiacich a ich rodičov.
Vďaka grantu sa v Beniciach uskutočnil 2. ročník Behu na hôrky.
Vďaka projektu Mini futbal vzniklo futbalové družstvo juniorov od 5 do 7 rokov v mestskej časti Žilina- Bánová.
30 detí tak trávilo leto pri športe.
Medzinárodný vodnopólový turnaj vo Vrútkach hostil 70 hráčov z Rumunska, Poľska a Slovenska. Turnaj
priniesol hráčom nové skúsenosti a zlepšil zápasovú prax.

Kia2014_50

Hokejbalový Club RAJEC

Rajecká hokejbalová liga

Vďaka grantu sa založila Rajecká hokejbalová liga, vybudovala šatňa a zakúpilo sa potrebné vybavenie.

2 940,00 €

Kia2014_51

Obecný futbalový klub
Slovenské Pravno

Naštartujme radosť detí k futbalu.

Z grantu sa zakúpili 3 futbalové bránky.

3 000,00 €

Kia2014_52

Maratón klub Rajec

RAJECKÝ MARATÓN

Kia2014_53

Vlastnou cestou

Kia2014_54

Obecný športový klub
Rosina

Kia2014_55

Slovenský zväz telesne
postihnutých, okresné
centrum

Šport ako zážitok
Medzinárodný turnaj v aplikovanom
Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise pre slabozrakých a nevidiacich športovcov privítal 25 hráčov
stolnom tenise pre slabozrakých a
z viacerých krajín. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, na ubytovanie hráčov a odmeny.
nevidiacich športovcov
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2014 v
stolnom tenise žiakov špeciálnych
Na turnaji v stolnom tenise pre telesne postihnutých sa zúčastnilo 75 súťažiacich.
základných škôl

Kia2014_56

Klub pre podporu hokejovej
Mládež, budúcnosť regióna
mládeže, o.z.

Vďaka grantu sa zlepšil a zefektívnil tréningový proces športujúcej mládeže v oblasti ľadového hokeja. Zakúpili
sa tréningové pomôcky, zdravotnícky materiál a pomôcky pre zabezpečenie ochrany zdravia športovcov.

3 000,00 €

Kia2014_57

Hokejový klub Žilina, o.z.

ICE HOCKEY IS FOR ME, let´s go girls !

Vďaka grantu sa mohlo 30 dievčat zaradiť do tréningového programu ľadového hokeja na žilinskom štadióne.
Financie boli použité na prepravu, ubytpvanie a stravu počas sústredenia.

2 950,00 €

Kia2014_58

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

VII. združené Majstrovstvá detí z
detských domovov

Majstrovstiev detí z detských domovov sa zúčastnilo 87 detí. Siedmeho ročníka sa prvýkrát zúčastnil tím z Košíc,
putovný pohárpre tím s najväčším počtom umiestnených pretekárov si odniesol tím z Hriňovej.

3 000,00 €

Kia2014_59

Martinský klub priaznivcov
cestovania

Malofatranská stovka

Finančné prostriedky z grantu boli použité na materiálové vybavenie a zabezpečenie organizácie, značenie trasy,
prenájom ubytovacích priestorov pre účastníkov, občerstvenie pre účastníkov, technickú a zdravotnú pomoc
zabezpečenú Horskou Službou.

2 635,00 €

Kia2014_60

Mestský stolnotenisový
klub Čadca

Stolnotenisový tábor talentovanej
mládeže

Vďaka grantu sa zorganizoval týždenný stolnotenisový tábor pre 15 detí.

1 234,50 €
2 686,00 €
1 010,00 €

Kia2014_46

Víkend snov

Rajecký maratón privítal aj tento rok viac ako 1000 pretekárov z 15 štátov. Grant prispel k lepšej propagácii
podujatia, nákupu tričiek a občerstvenia.
Z grantu sa usporiadal športový deň pre ľudí s mentálnym postihnutím z Turčianského regiónu.

500,00 €
505,00 €
2 650,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
1 400,00 €
1 710,00 €

3 000,00 €

Kia2014_61

TJ Havran Ľubochňa

Futbal spája regióny

Futbalového turnaja Láclavík cup sa zúčastnilo 200 detí. Prostriedky boli vynaložené na technické a materiálne
zabezpečenie turnaja.

Kia2014_62

Športový klub telesne
postihnutých športovcov
Kinex Bytča

Bytčania športujú a pomáhajú
talentovaným deťom

30 detí a 120 mladých dospelých sa zúčastnilo Majstrovstiev okresu Bytča v malom futbale kopaní penált detí. 5
talentovaní chlapci zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali ako bonus kopačky.

Kia2014_63

FK Sokol Stankovany

Liptov Cup 2014 Stankovany

Kia2014_64

Lesník - občianské združenie S Kiou za športom

Kia2014_65

Adam - neinvestičný fond

Unitrial

Kia2014_66

Domov vďaky, rozpočtová
organizácia mesta Rajec

Stropný zdvíhací systém

Bol nainštalovaný stropný zdvíhací systém, ktorý uľahčil prácu s klientami.

4 219,16 €

Kia2014_67

Mestský športový klub
nevidiacich a slabozrakých
športovcov Žilina

Ani hendikep nás nezastaví!

15 zrakovo hendikepovaných športovcov zo Žiliny získalo nový tenisový hrací stôl, vďaka ktorému budú môcť
zlešiť svoju tréningovú prípravu na medzinárodné turnaje. Navyše absolvovali aj 2 návštevy termánleho
kúpaliska, ktoré im pomogli v regenerácii.

2 320,00 €

Kia2014_68
Kia2014_69

Kia2014_70

Rozviažme im krídla
Spoločné chvíle
Domov sociálnych služieb a
špecializované zariadenie
Pridať život k rokom a nie roky k životu
Straník
Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
Možnosť vyjadriť svoje pocity a dojmy
Čadca

Z grantu sa zorganizoval futbalový turnaj, vybudovala sa bezpečnostná sieť a zrekonštruovali sa sociálne
zariadenia.
Projekt prispel ku zdravému pohybu detí a zmysluplnému tráveniu ich času. Zo športových hier bola lákadlom
najmä Lukostreľba.
Vďaka grantu sa mohol športovec Adam Krupa zúčastniť nielen lokálnych, ale zahraničných pretekov "unicycle
trial", kde dosiahol dobré výsledky.

Z grantu sa zorganizovali stretnutia pre seniorov zamerané na tvorivé dielne.
Klientky Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Straník získali vďaka grantu polohovacie
kreslá, ktoré nenahraditeľne potrebujú pri každodenných úkonoch. Empatické bábiky a tlčúce srdiečka zároveň
prispeli k duševnej pohode klientok.

1 818,70 €
2 179,50 €
2 496,31 €

2 874,57 €
4 555,00 €

139 klientov zariadení pre seniorov v Čadci a okolí absolvovali reminiscenčnú terapiu, vďaka ktorej boli zlepšené
ich kognitívne funkcie.

3 333,90 €

Kia2014_71

OZ Detská komunita

Ars inveniendi = umenie objavovať

Vďaka projektu OZ Detská komunita, vytvorili podmienky na ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov v
profesiách soc. pracovník, špec., liečebný pedagóg a psychológ pre deti s autizmom.

3 726,00 €

Kia2014_72

OZ Náruč - Pomoc deťom v
kríze (OZ NPDK)

Skvalitnenie a rozšírenie odborných
služieb OZ Náruč

Vďaka projektu organizácia rozšírila zariadenie poradenských priestorov. Nábytkom a multifunkčnou kopírkou
vybavili kancelárie, kde paralelne poskytuje sociálno-právne a psychologické poradenstvo pre ohrozené deti.

4 794,00 €

Kia2014_73

Vlastnou cestou

Voľný čas bez hraníc

Kia2014_74

Klub Makovice 95

Veselá medicína pre dušu

Domov sociálnych služieb
Méta Martin
Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
PARK
Agentúra podporných
služieb, n.o.

Tréningová príprava klientov DSS MÉTA
MARTIN

Z grantu sa zorganizovalo 10 workshopov pre ľudí s mentálnym postihnutím.
Pre približne 200 seniorov v domovoch dôchodcov zabezpečila organizácia voľnočasové aktivity. Financie boli
použité na kostýmy pre vytsúpenie, CD prehrávač a iný materiál.
Z grantu sa zakúpilo vybavenie pre bežecké lyžovanie a cyklistiku, ktoré bude využívané klientmi DSS Méta
Martin.

Kia2014_75
Kia2014_76
Kia2014_77
Kia2014_78
Kia2014_79
Kia2014_80

"Sklo meniace sa pod rukami seniorov"

Financie boli využité na zakúpenie pece na výrobu sklenených výrobkov. Pec využívajú klienti DSS PARK a spolu s
nimi aj seniori z ostatných ZSS z Kysúc.

Cieľom projektu bola kúpa nového kotla. 6 ľudí s postihnutím v podporovanom bývaní má zabezpečenú teplú
Moje miesto v komunite
vodu na nasledujúcich pár rokov.
Nevyužívaná záhrada v mestskej časti Vlčince v Žiline bola vďaka grantu premenená na obľúbené miesto
Komunitná záhrada v Dennom centre v
Mesto Žilina
stretávania sa seniorov a mamičiek s deťmi. Vysadených bolo niekoľko druhov sadeníc, vzniklo nové petangové
Žiline
ihrisko a priestor pre ruské kolky a kroket.
o.z. Návrat (Centrum Návrat Zvyšovanie kvality služieb pre rodiny a ich 66 klientov z náhradných rodín sa zúčastniolo víkendového pobytu, outdoor programu, a zúčastnili sa
Žilina)
deti
psychodiagnostiky.
Občianske združenie
Kumakokra Názov projektu

Požičovňa pracovného náradia pre
obyvateľov Bratislavskej ulice v Žiline

Nákupom náradia sa rómski obyvatelia Bratislavskej ulice zapájajú do rôznych prác a skrášľujú si svoje okolie.

Kia2014_81

Manus občianske združenie Prázdninový Pygmalion

Z grantu sa zorganizovali viaceré (1x3dni, 2x2dni, 8x1deň, 1x0,5dňa) tábory pre deti z náhradných rodín a
zložitého sociálneho prostredia.

Kia2014_82

Mesto Žilina

Grant prispel na dokončenie revitalizácie a rozšírenia parku studničky v Žiline. Plocha bola zväčšená o 0,42 ha,
takže teraz má park takmer 1 ha. Bol vytvorený nový kvalitný verejný priestor pre občanov mesta Žilina.

Rozšírenie parku Studničky- II. etapa

Kia2014_83

Nededza

630. výročie vzniku obce - Obecné hody

Kia2014_84

Obec Chorvátsky Grob

Detské Dni obce 2014

Kia2014_85

Krasňany

Kultúra a šport v obci

Obec Teplička nad Váhom

Obecné slávnosti 2014 - partnerská
spolupráca medzi obcami

Kia2014_86

600 obyvateľov a návštevníkov oslávilo 630.-e výročie obce Nededza. Pripravený bol program o jej histórii, ako
aj vystúpenia hudobných kapiel.
Každoročná akcia obce Chorvátsky Grob Detské Dni obce bola tento rok vďaka grantu obohatená o rôzne aktivity
pre deti, ako napríklad detský golf, kriket, kúzelnícke predstavenia či divadlo.
Obec Krasňany zorganizovala futbalový turnaj s názvom Memoriál Adama Krajčíka. O mesiac neskôr sa na
nádvorí obecného kaštieľa zišlo 70 veteránov.
Obec zorganizovala slávnosti, na ktorých vystúpili hudobné skupiny, folklórny súbor.

3 830,85 €
1 479,40 €
3 800,00 €
4 644,49 €
1 800,00 €
3 000,00 €
3 906,00 €
991,00 €
3 717,70 €
49 794,67 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Kia2014_87

Obec Gbeľany

90. výročie osláv vzniku Dobrovoľného
hasičského zboru v Gbeľanoch

Dobrovoľný hasičský zbor v Gbeľanoch s 50 členmi mohol vďaka projektu osláviť 90. výročie svojho založenia.
Akcie sa zúčastnilo 500 návštevníkov z 3 obcí.

Kia2014_88

Varín

o5zapojení 2014

Kia2014_89

Obec Mojš

Oslava 60. výročia futbalu v obci Mojš

Kia2014_90

Obec Chorvátsky Grob

Kia2014_91

Obec Gbeľany

Kia2014_92

Nededza

Fit-Park
Gbeľany - oplotenie pri ZŠ a priľahlé
plochy
Úprava časti budovy materskej školy v
Nededzi

Kia2014_93

Obec Teplička nad Váhom

Prostriedky boli z väčšej časti použité na pritiahnutie čo najväčšieho počtu obyvateľov obce na koncert
miestnych kapiel a na technické zabezpečenie projektu.
60. výročie futbalu prilákalo do obce Mojš 180 účastníkov futbalového turnaja. Ocenení boli aj bývalí hráči a bola
vydaná pamätnica o futbale v Mojši.
Vďaka grantu vznikol v obci fitpark, ktorý využívajú obyvatelia obce.
150 žiakov ZŠ Gbeľany sa teší z nového oplotenia areálu svojej školy. Zlepšil sa nielen celkový vzhľad školy, ale aj
bezpečnosť detí.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €

Z grantu sa zrekonštruovali sociálne zariadenia V MŠ v Nededzi.

7 000,00 €

Detské ihrisko na Prosniskách

V rámci projektu boli zrealizované sadové úpravy, pozdĺž potoka bolo osadené kovové zábradlie a boli zakúpené
detské hracie zostavy, lavičky a smetné koše.

7 000,00 €

Nové ihrisko v Krasňanoch prinieslo deťom viac radosti z pohybu. Z grantu boli zakúpené herné prvky, ktorých
dominantou je kombinovaná hracia zostava s dvojšmykľavkou a zatočenou šmykľavkou.

7 000,00 €

Kia2014_94

Krasňany

Detské ihrisko

Kia2014_95

Varín

Lepšia starostlivosť o verejnú zeleň

Kia2014_96

Obec Mojš

Tribúna

Kia2014_97

Mesto Žilina

CykloŽilina

Kia2014_98

Obec Čierne

Oprava pamätníka 1. svetovej vojny

Kia2014_99

CVČ pri Spojenej škole,
Oslobodenia č.165, Belá

Premeny v čase

LENDZ14_(1_33)

NF Lenovo - Viem ti povedať
Špeciálne školy a autist. centra, DSS
2014

LIDL_NP14_02

Multifunkčné ihriská 2014 Nadácia Pontis
Michalovce

LIDL_NP14_03

Multifunkčné ihriská 2014 Nadácia Pontis
Trnava

LIDL_NP14_01

Multiufunkčné ihriská 2014 Nadácia Pontis
Žilina

Z grantu bolo vybudované multifunkčné ihrisko 14 x 27 metrov. Ihrisko bolo vybudované v areály Strednej
odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline a je využívané žiakmi školy, aj verejnosťou na športové aktivity.

49 524,05 €

LIDL14_01

Gymnázium

Multifunkčné ihrisko

Z grantu bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko vrámci areálu gymnázia, čo prispeje k zvýšeniu moticácie
žiakov o športové aktivity.

10 000,00 €

LIDL14_02

Obec Malachov

Multifunkčné ihrisko

Vďaka grantu sa podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko o rozmeroch 15 x 25 metrov s umelým povrchom pre
ZŠ s MŠ v Malachove, v areáli základnej školy. Ihrisko je využívané aj mimo vyučovania a počas letných prázdnin.

10 000,00 €

LIDL14_03

Základná škola

EKOHRA

LIDL14_04

Obec Liešťany

Lidl ekohra

NM14_068

Arcidiecézna charita Košice Záhrada

NM DZ2014/406 Tibor Hujdič

čítanie na školách

NM14_004

Združenie rodičov pri ZŠ
Bernolákova 16

Natieranie plotu

NM14_005

Škola komunikácie a médi,
n.o.

Kamene + Farby

NM14_006

Strom života

Dobrodružstvo na Malom Dunaji

NM14_008

Why Not?

Zelená hliadka pod Mostom

NM14_009

Gymnázium Ladislava
Novomeského, Tomášikova Natrime si plot - GLN
2, 82729 Bratislava

NM14_010
NM14_011
NM14_012
NM14_013

NM14_015

Bratislavská arcidiecézna
charita
Rodičovské združenie pri
Materskej škole Poľná 1
Košice
Priatelia Quo Vadis o.z.
Združenie na ochranu
zvierat
Základná umelecká škola
Jána Albrechta,
Topoľčianska 15, Bratislava
851 01

Z grantu sa zakúpilo zariadenie na kosenie trávnika parku a všetkých verejných priestranstiev obce.
Z grantu bola na futbalovom ihrisku v Mojši vybudovaná tribúna s počtom 69 miest na sedenie a prístrešok,
ktorý zastrešuje väčšiu časť vybudovanej tribúny.
Vďaka grantu v Žiline boli preznačené cyklotrasy, nakúpené bicykle pre detské dopravné ihrisko, osadené
cyklostojany, nainštalované cykloščítače a realizovaná kampaň počas Európskeho týždňa mobility
Vďaka grantu bol zrekonštruovaný pamätník 1. svätovej vojny.
V obci Belá sa konal koncert a trojdňová výstava fotografií, počas ktorej mohli detskí návštevníci prezentovať
svoje fotografie obce a zároveň spoznávať históriu obce na dobových foktách. Projekt prispel aj k rozvoju IKT
zručností detí.
Podpora vzdelávania a komunikácie detí s diagnózou autizmus prostredníctvom poskytnutia moderných
technológií - tabletov so špeciálnymi aplikáciami..
Nadácia Pontis vybudovala multifunkčné ihrisko na pozemku VUC Košice. Pozemok využíva Stredná odborná
škola obchodu a služieb v Michalovciach. Ihrisko má rozmer 18 x 33 metrov. Žiaci školy, aj verejnosť využívajú
ihrisko na športové aktivity.
Nadácia Pontis vybudovala na pozemku Mesta Trnava multifunkčné ihrisko. Ihrisko je postavené na pozemku,
ktorý využíva Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku 29 v Trnave. Ihrisko má rozmer 20 x 40
metrov.

Za získané financie bola kompletne zrekonštruovaná bežecká dráha (výmena podložia a antuky) a boli
vymenené a doplnené poškodené obrubníky a obnovený starý trávnik.
Prostriedky z grantu boli použité na výstavbu multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ. Výstavba ihriska prispela k
zlepšeniu zdravého životnému štýlu a k dostatku pohybovej aktivity detí z obce Liešťany.
Renovácia kuchynky v Charitnom dome sv.Alžbety a skrášlenie priestorov Domova pokojnej staroby vysadením
tují a brečtanu. Priestory oboch zariadení slúžia 130 klientom.
Tibor Hujdič, pred podujatím viedol dvojhodinový praktický tréning dramatizovaného čítania pre prihlásených
dobrovoľníkov. V deň podujatia moderoval celodennú akciu na ZŠ Sibírska a spolu s ostatnými dobrovoľníkmi
čítal deťom.
Skrášlenie školského okolia novým náterom 70 metrov oplotenia základnej školy, ktorú navštevuje viac než 500
žiakov.
Čiastočná rekultivácia Šrobárovho námestia v Petržalke zarovnaním menších jám a terénnych nerovností tromi
tonami zeminy, čo zvýšilo ochranu deti z miestnej základnej školy, škôlky ako aj z okolia pred prípadným
poranením.
Zlepšenie kvality vody tečúcej v koryte Malého Dunaja vyzbieraním približne 6 metrov kubických odpadu.
Vyčistenie lokality v okolí Prístavného mosta vyzbieraním veľkorozmerného odpadu a 75 vriec ostatného
odpadu, ktoré zaplnili kontajner s kapacitov 27 metrov kubických.

Skrášlenie prostredia gymnázia, ktoré navštevuje približne 600 študentov natretím skorodovaného plota okolo
školy.

Prechádzka Starým mestom so seniormi z
Zvýšenie sociálneho kontaktu a pozitívne povzbudenie 13 seniorov DS Charitas prechádzkou centrom Bratislavy.
DS Charitas
Nevyhadzuj- recykluj
UpratQUO
pomoc pre útulok

Školský dvor

Skrášlenie prostredia materskej školy, ktorú navštevuje 30 detí a v ktorej sídli Krízové centrum, namaľovaním
stolov, stoličiek a krytov na radiátoroch ako aj osadením preliezok z pneumatík.
Vyčistenie a skrášlenie prostredia zariadenia združenia Priatelia Quo Vadis, ktorý navštevuje mesačne 1500 ľudí.
Skrášlenie prostredia útulku pre približne 90 psíkov pokrytím beztrávnatých prašných a blatových plôch
štrkovými kamienkami.

7 000,00 €
7 000,00 €
40 000,00 €
2 935,87 €
2 100,00 €
3 294,69 €
67 554,71 €

81 147,10 €

10 000,00 €
10 000,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
400,00 €
95,00 €

200,00 €

54,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Vyčistenie a skrášlenie okolia základnej umeleckej školy vysadením kvetov, orezaním kríkov a odrpataním
odpadu do veľkokapacitného kontajnera.

100,00 €

NM14_016

ZRPŠ pri MŠ Dénešova,
Moja škola
Dénešova 53, Košice 040 23

Opravené boli dopravné prostriedky pre približne 200 detí a obnovené 3 školské dvory prostredia materskej
škôlky navezením pieska do 3 pieskovísk, upravením terénu štrkom a namaľovaním kočikárne ako aj balkónov v
triede.

100,00 €

NM14_017

Materská škola Vazovova

Úprava prostredia materskej školy, ktorú mesačne navštevuje 64 detí. Dobrovoľníci upravili a zrevitalizovali
záhradný domček, preosiali pieskovisko a ostatné detské atrakcie, ktoré dotvorii aj dekoratívnymi prvkami.

100,00 €

NM14_024

Maľovanie Linky detskej istoty a
Slovenský výbor pre UNICEF
workshopy pre konzultantov

Spríjemnenie dňa 6 seniorom z Domu charity sv. Kamila návštevou renesančného kaštieľa v Bytči a výletom do
prírody v okolí Kotešovej.
Skvalitnenie života 38 imobilným klientom DSS Integra uskutočnením pikniku a prechádzky na jazero Kuchajda
ako aj skrášlením záhradky DSS.
Zveľadenie a úprava záhrady pri novej budove združenia INEX, ktoré v rámci neformálnych aktivít a vzdelávacích
popoludní navštevuje 200 mladých ľudí.
Projekt prispel k vymaľovaniu 3 miestností Linky detskej istoty ako aj vzdelaniu 11 konzultantov v témach
spojených so zneužívaním a šikanou detí.

NM14_027

Základná škola, Štefánikova
Maľovanie školského plota a vodárne
ulica, Galanta

Vďaka projektu došlo k úprave a vymaľovaniu múrika a brány do školy, ako aj omaľovaniu budovy vodárne. Tým
sa skultúrnil areál základnej školy, ktorú navštevuje 267 žiakov.

100,00 €

NM14_031

Základná škola, Hutnícka 16,
Nech sa škola zelená...
05201 SNV

Dobrovoľníci upravili prostredie základnej školy, ktorú navštevuje 500 žiakov. Bolo omaľovaných a opravených
60 metrov 200 metrového plota okolo budovy školy.

190,00 €

NM14_032

Základná škola, Školská
56/9, Oslany

Zveľadenie areálu základnej školy úpravou kompostoviska, natieraním lavičiek, stola či opravou náučného
chodníka. Upravné priestranstvá môže 300 žiakov využívať po úprave aktívnejšie a bezpečnejšie.

100,00 €

NM14_033

Stredisko sociálnych služieb Projekt na dobrovoľnícku činnosť v
Petržalka
Stredisku sociálnych služieb Petržalka

Skrášlenie exteriéru Strediska sociálnych služieb Petržalka očistením a natretím plota a zábradlia, vyzbieraním
nečistôt. Približne 70 seniorov tak môže tráviť voľné chvíľky v krajšom prostredí.

100,00 €

NM14_019
NM14_021
NM14_022

Diecézna charita Žilina Dom charity sv. Kamila
INEX Slovakia - občianske
združenie
INEX Slovakia - občianske
združenie

Zveľadenie exteriéru materskej školy
Deň v kaštieli, piknik a kolky
Deň s INTEGRÁKMI
Priestor pre mladých

Máme radi našu školu

50,00 €
200,00 €
50,00 €
70,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

NM14_034

Materská škola Trebišovská
Urob krajšou našu škôlku
11, 040 11 Košice

Vytvorenie pestovateľského políčka a namaľovanie 180 m plotu v areáli materskej školy, ktorú navštevuje
približne 130 detí, čo viedlo k celkovému skrášleniu areálu škôlky.

NM14_036

Návrat, o.z.

ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ

Spestrenie popoludnia 60 deťom z náhradných rodín športovými a tvorivými aktivitami, ktoré realizovali
profesionálni animátori. Aj vďaka nim deti nadviazali vzťahy s deťmi z iných náhradných rodín.

NM14_037

Gaudeamus-zariadenie
komunitnej rehabilitácie
Bratislava

Úprava areálu a jeho okolia, opekačka

NM14_038
NM14_039
NM14_040

NM14_041

NM14_042

Projekt

Som "IN" - Pomáham v "AUT"istickom
Autistické centrum Andreas
centre VI.
Penzión Jeseň, n.o.,
Úsmev pre seniorov
zariadenie pre seniorov
Iniciatíva rodičov Lamača IRL

Popis

Úprava exteriéru zariadenie komunitnej rehabilitácie, ktoré slúži 20 dospelým klientom. Dobrovoľníci upravili
záhradu, vytrhali burinu, presadili stromčeky a okopali záhony a s klientmi si spravili opekačku, ktorá posilnila
ich sociálne kontakty.
Dobrovoľníci upravili interiér a exteriér autistického centra Andreas, ktoré navštevuje 45 klientov týždenne a
tým skrášlili prostredie pre aktivity s klientmi.
16 seniorov so zdravotným znevýhodnením navštívilo s dobrovoľníkmi zoologickú záhradu a strávili príjemný
deň, pričom došlo k posilneniu ich sociálnych kontaktov.

úprava Materskej školy v staršej budove v Projekt prispel k zveľadeniu areálu materskej školy vymaľovaním vnútorných priestorov materskej školy, ktorú
mestskej časti Bratislava – Lamač.
navštevuje 60 detí. Súčasne došlo k vyčisteniu okolia od odpadkov.

Základná škola
Medzilaborecká 11, 82101 Záhradná škola
Bratislava
Detský domov Prievidza, ul.
Š.Závodníka 494/24,
maľovanie
pracovisko V.Uherce

Skrášlenie prostredia základnej školy vymaľovaním šatní telocvične a zrevitalizovaním 2 detských ihrísk. 300
žiakov základnej školy tak môže tráviť svoj čas v škole aktívnejšie a zmysluplnejšie.
Skrášlenie exteriéru detského domova vymaľovaním preliezok, vstupnej brány ako aj plota okolo areálu. 20 detí
tak môže tráviť svoj voľný čas v útulnejšom a krajšom prostredí.

NM14_043

Základná škola s materskou
Environmentálna rekonštrukcia
školou, Alekšince 395

Rekonštrukcia školskej šatne a vybudovanie pocitového enviromentálneho chodníka prispeli k zlepšeniu
životného priestoru školy, ktorú navštevuje 200 žiakov.

NM14_044

Klub Detskej Nádeje

Dobrovoľníci strávili zmysluplný čas s 30 detskými pacientmi hraním spoločenských hier a zlepšili si vzájomne
svoju náladu.

NM14_045

NM14_046

Hrové popoludnie v nemocnici

Združenie na záchranu
stredovekého
architektonického dedičstva Archeológia na hrade Hrušov
nitrianskeho kraja LEUSTACH
ZŠ s MŠ Cádrova 23, 831 01
maľovanie lavičiek na dvore
Bratislava

NM14_047

Maják Nádeje n.o.

Vymaľované

NM14_048

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka, Žilina

Krajšie priestory Rodinného centra

NM14_049

NM14_050
NM14_051
NM14_052

Projekt napomohol odkrytiu východného paláca Hradu Hrušov, ktorý bol zasypaný niekoľko storočí. Vďaka
odstráneniu sute došlo súčasne k zberu a eveidencii nájdených artefaktov a tým aj k lepšiemu spoznaniu života v
14.-17.storočí.
Dobrovoľníci skrášlili okolie materskej školy vymaľovaním 17 lavičiek a zútulnili tak prostredie pre 90 detí, ktoré
túto škôlku navštevujú.
Projekt prispel k skrášleniu priestorov krízového centra vymaľovaním izieb a spoločných priestorov. Výsledkom
je tak čistejšie a krajšie prostredie pre prácu s klientami krízového centra.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
199,40 €

50,00 €

100,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €

400,00 €

96,00 €

124,00 €
49,50 €

100,00 €

25,00 €
100,00 €

Dobrovoľníci skrášlili rodinné centrum vyčistením nábytku, hračiek ako aj namontovaniu zábran na fit lopty.
Približne 30 rodín navštevujúcich centrum môžu tráviť svoj čas v krajšom a čistejšom prostredí.

200,00 €

Základná škola s materskou
škola, Odborárska 2, 831 02 Pre naše deti
Bratislava

Projekt prispel k zveľadeniu areálu základnej a materskej školy. Presadili a vysadili sa kríky a kvetiny, natreli sa
detské hracie prvky a lavičky ako aj plot. Skrášlením preistoru sa vytvoril pozitívnejší vzťah detí aj rodičov k
životnému prostrediu.

100,00 €

Mestaská časť BratislavaVyčistime si Dúbravku
Dúbravka
Spojená škola Kráľovnej
Krajšia škola
pokoja
ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so
SP, Drotárska cesta 48,
UŠKO
Bratislava

Vďaka projektu došlo k vyčisteniu cesty a okolia kultúrnej pamiatky Villa rustica. Dobrovoľníci zabezpečili
odstránenie skládky odpadu ako aj očistenie múrov kultúrnej pamiatky.
Skrášlenie okolia základnej školy, ktorú navštevuje 200 žiakov. Dobrovoľníci vyčistili a natreli 9 plotových polí v
dĺžke 20 metrov a tým prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu okoliu školy.
Zveľadenie prostredia základnej, materskej školy a školského internátu vymaľovaním chodieb školy, zábradlia
balkóna v materskej škôlke, tried ako aj kúpeľne internátu.
Skrášlenie mesta vymaľovaním zábradiel na križovatkách mesta a budovy autobusovej stanice. Dobrovoľníci
skrášlili aj areál miestneho gymnázia vymaľovaním lavičiek, vysadením skalky a úpravou povrchu školského
dvora.
Dobrovoľníci vyniesli nepotrebné veci, vyradený nábytok, staré učebné pomôcky z priestorov bývalého bazénu
základnej školy, ktorú navštevuje 380 žiakov.

201,00 €
200,00 €
400,00 €

NM14_053

Mesto Spišská Nová Ves

Skrášlenie Spišskej Novej Vsi

NM14_054

Základná škola, Dudova 2,
851 02 Bratislava

Chceme čistú školu

NM14_055

Základná škola s materskou
Skrášlenie okolia ZŠ Brodno
školou, Brodno 110, Žilina

Skrášlenie objektu základnej školy maľovaním plotu, úpravou zeminy a zelene v areáli záhrady školy a
vytvorením záhradného jazierka. Dobrovoľníci tak vytvorili krajší priestor pre približne 300 detí.

396,00 €

NM14_056

Baseballový klub Angels
Trnava

Vybudovanie viac ako 100 metrov nového oplotenia okolo ihriska baseballového klubu Angels Trnava, ktoré
využíva 150 mládežníckych baseballistov, vyzbieranie odpadkov a náletovej zelene na ploche cc 15 000 m2.

395,00 €

NM14_057
NM14_058
NM14_059
NM14_060

NM14_061
NM14_062
NM14_063

Angels ihrisko

Základná škola, Kežmarská
28, Košice
ZŠ s MŠ Vančurova 38,
Trnava

Úprava športového areálu školy - 2.etapa Dobrovoľníci očistili od hrdze a natreli plot okolo budovy základnej školy dlhý 70 metrov, čím skrášlili a vynovili
pokračovanie
areál pre viac než 600 žiakov školy.
Skrášlenie interiéru základnej školy namaľovaním školských lavíc a stoličiek, čim sa prispelo ku krajšiemu
Krajší školský klub
prostrediu pre 200 detí, ktoré školu navštevujú.
Zútulnenie priestoru nízkoprahového centra jeho vymaľovaním. Centrum navštevuje 150 detí, dobrovoľníci tiež
Mládež ulice
Vyfarbi Vajnory
pomohli namaľovať lavičky na detskom ihrisku vo Vajnoroch.
Vďaka zapojeným dobrovoľníkom došlo k vyčisteniu okolia zámku v Hlohovci od náletových drevín a interiéru
Občianske združenie zámok
Nádej pre zámok Hlohovec
zámku od niekoľkých ton komunálneho odpadu. Aktivita zvýšila súčasne mieru propagácie tohto kultúrneho
Hlohovec
národného dedičstva.
Vďaka projektu došlo k dokončeniu niekoľkoročného natierania plota ako aj úprave kvetinovej výzdoby v
Rada rodičov MŠ Hronská 7 Farebný svet, nielen pre deti !
záhrade areálu materskej škôlky. Dobrovoľníci natreli padací most a vláčik a potešili deti, ktoré zariadenie
navštevujú.
Vyupratovanie priestorov útulku, v ktorom je umiestnených približne 300 psíkov. Dobrovoľníci tiež psíkov
Sloboda Zvierat
Pomoc psíkom v útulku Slobody Zvierat
vyvenčili a vyzbierali odpadky v blízkom lese, kde sú psíkovia venčení.
Denné Centrum Frézia
Partizánske n.o.

Spoločne 2014

NM14_064

I Klub

krásny les

NM14_066

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Hričovské hradné aktivity

NM14_067

OZ ŠAĽA - TVOJE MESTO

Naše deti, náš park, naša škola.

NM14_069

Mestská časť BratislavaStaré Mesto

Kozmetika v Starom Meste :-) *čistenie
Prűger-Wallnerovej záhrady, *maľovanie
múru Medickej záhrady a *záhrady jaslí

NM14_070

Mesto Žilina

NM14_072

KASPIAN

NM14_074

DSS SIBÍRKA

NM14_075

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v NA DOTYK - šanca v nás
Spišskej Novej Vsi

Projekt vytvoril priestor dobrovoľníkom pre aktívnu pomoc deťom a mladým ľuďom s mentálnym a
kombinovaným postihnutím. Spoločne aktívne strávili čas hrami a zábavou na usadlosti-salaši Kostrín.
Vytvorenie miesta v lese v blízkosti združenia, kde stojí stanový tábor, skrášlenie okolia ihriska a vypletie
bylinkovej záhradky. Dobrovoľníci zbavili lúku od agátových výrastkov a priestor v ktorom sa hrajú deti sa stal
bezpečnejším.
Skrášlenie okolia hradu dokončením plošiny v priestore Rožnej veže, odstránenie suťového závalu a náletovej
vegetácie z náučného chodníka. Aktivity zvýšili atraktívnosť hradu pre návštevníkov.
Skrášlenie areálu základnej školy natretím basketbalového koša, brániek a ďaľších prvkov v areáli školy.
Dobrovoľníci súčasne pomohli s realizáciou tvorivých dielní pre sociálne slabšie rodiny.
Dobrovoľníci prispeli v Starom Meste k zveľadeniu 2 historických záhrad - namaľovaním oplotenia a zasadením
popínavých rastlín v Medickej záhrade, čistením Prüger-Wallnerovej záhrady od odpadu a tým k skrášleniu
mesta pre domácich aj turistov.

Projekt prispel k skrášleniu 1 nízkoprahového centra, úprave areálu 2 detských jaslí natretím plotu, úpravou
Skrášlime nízkoprahové centrum a detské
zelene ako aj opravou detských preliezačiek. Deti, ktoré navštevujú tieto zariadenia sa môžu hrať v krajšom
jasličky v meste Žilina
prostredí.
Dobrovoľníci upratali a vyčistili priestory skateparku a okolie nových priestorov KASPIAN-u. V oboch lokalitách
KASPIAN ako dobrý sused
trávi čas veľa mladých ľudí, ale aj rodín s deťmi. Vďaka projektu sa lokality stali bezpečnejším a príjemnejším
priestorom.
Aktivita podporila sociálnu interakciu 6 klientov DSS. Dobrovoľníci navštívili spoločne s klientmi miestnu ZOOa
Príjemný deň v ZOO
strávili s nimi príjemný deň, čo napomohlo vytvoreniu nových vzájomných vzťahovať interakcie klientov s
okolím.
V rámci projektu sa podarilo natrieť drevený plot, ktorý ohraničuje areál zariadenia a tým sa skrášlilo prostredie,
v ktorom 21 klientov s ťažkým mentálnym postihnutím žijú. Uskutočnil sa tiež výlet do Markušoviec a návšteva

399,87 €
308,00 €

181,00 €
50,00 €
100,00 €
900,00 €

100,00 €
49,98 €
100,00 €

60,00 €
199,50 €
400,00 €

500,00 €

400,00 €

100,00 €

50,00 €

50,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

NM14_077

Združenie na záchranu
hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo na hrade Revište Úprava areálu hradu odstránením závalu kameňov s koreňovým systémom náletovej zelene. Dobrovoľníci
2014
upravili aj cestičku vyhliadkovej trasy v hradnom areáli. Uľahčil sa tak prístup do hradu pre verejnosť.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
100,00 €

Oprava oplotenia za futbalovými bránkami spoločne s opravou poškodených lavičiek v areáli základnej školy,
ktorú navštevuje viac než 300 žiakov. Vytvorilo sa tak krajšie prostredie pre trávenie času vo vonkajších
priestoroch školy.

200,00 €

NM14_078

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
Bratislava

NM14_079

Združenie rodičov a
priateľov a detí- Púpava
Oprava a maľovanie nášho domova
občianske združenie pri
materskej škole Exnárova 6

Vďaka dobrovoľníkom sa nám podarilo skrášliť okolie MŠ, vyčistiť pivničné priestory, podarilo sa opraviť
kolobežky aj bicykle, natrieť lavičky, preliezky aj kolotoče a takisto vytvoriť priestor na záhradku pre deti.

200,00 €

NM14_080

Sosna, o. z.

V rámci dobrovoľníckej činnosti bola upravená prírodná záhrada ekocentra, vypletá burina a vysadené záhony.
Dobrovoľníci sa tiež podieľali na stavbe Hobitieho domu. Zatraktívnili tak okolie ekocentra, ktoré ročne navštívi
1200 návštevníkov.

100,00 €
400,00 €

Školský dvor 2014

Dobrovoľnícky deň v Ekocentre SOSNA

NM14_081

ZŠ Mierová 46 v Bratislave

Farby patria deťom

Dobrovoľníci skrášlili okolie základnej školy natretím 41 plotových dielcov v prednej časti školského areálu.

NM14_082

HESTIA, n.o. DSS, ZpS a
ADOS

Skášlime sa záhradu a prežime spolu
príjemné dopoludnie

NM14_084

Občianske združenie
DOMOV - DÚHA

Pomoc krízovému stredisku DÚHA 2014

Vďaka projektu došlo k zveľadeniu priestorov DSS. 22 dobrovoľníkov odpracovalo 110 hodín maľovaním múru,
umývaním okien, úpravou záhrady, vytrhávaním buriny a sadením rastlín.
Dobrovoľníci vymaľovali obytné priestory krízového strediska, izby detí a matiek, spoločné priestory ako aj
altánok, lavičky a záhradný domček. Skrášlili tak exteriér aj interiér krízového centra, ktoré slúži 70 klientom za
rok.

NM14_085
NM14_087

Deti z Malej ulice, občianske
združenie pri MŠ Malá 6,
Zelená záhrada
Bratislava
DAPHNE-Inštitút
Aktívne pre Devínsku Kobylu 2014
aplikovanej ekológie

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo natrieť cca 50 m plota a zábradlia areálu MŠ, ktorá slúži 24 deťom. Natreli sa 3
preliezky, lavičky v altánku a záhrade.
Vďaka projektu došlo k vykonaniu ochranárskych prác na záchrane vzácnych stepných bioptopov NPR Devínska
kobyla, ako aj zvýšenej informovanosti o tejto lokalite vďaka infostánku.
Dobrovoľníci pomohli upraviť záhradu v areáli ÚNSS, naložili bio odpad do kontajnera, ostrihali záhony, poliali
kvety, umyli okná ako aj pomohli s organizáciou verejnej zbierky Biela pastelka oslovovaním škôl a získavaním
ich podpory pre zbierku.

100,00 €
180,00 €

200,00 €
300,00 €

NM14_088

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska

Júnové upratovanie

NM14_089

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR

4. ligový turnaj v hre boccia, kategória
páry BC3, BC4 a kategória tímy

Organizácia a realizácia celoslovenského turnaja v hre boccia, ktorého sa zúčastnilo približne 60 športovcov na
vozíkoch, vrátane českých hráčov.

45,00 €

NM14_090

Rodinné centrum MAMA
Klub Sereď

Oživme detský svet farbami

Skrášlenie exteriéru a interiéru rodinného centra vynovením rebríka k šmýkalke ako aj obruby pieskoviska.
Dobrovoľníci olištovali priestor jednej miestnosti a vysadili záhon kvetov.

48,00 €

NM14_091

Domov dôchodcov

Úprava záhradného parku pre klientov

Dobrovoľníci prispeli svojou prácou ku skrášleniu a očisteniu záhradného parku DSS, ktoré slúži 116 klientom.

50,00 €

NM14_092

Materské centrum Mamy
mamám

Tvorivé leto

NM14_093

OZ BUNKRE

udržiavajúce práce na kavernách z I. sv.
vojny v Dúbravke

NM14_094

Miestny úrad Bratislava Ružinov

Natrite to Ružinovu

NM14_095
NM14_096

Obchodná akadémia,
Račianska 107, Bratislava
Diadém - združenie
záchrany hradu Blatnica

VYNOVENÉ LAVICE
Pomôžte aj Vy!

Materské centrum dostalo za pomoci dobrovoľníkov nový náter, z paliet sa vytvorilo nové sedenie pre cca 40
ľudí, upravilo sa okolie ohniska, vymenili staré a prehnité dosky na sedenie za nové, pre deti sa postavila vodná
stena, hojdačky a hmyzí domček.
Do projektu udržiavajúcich prác chce zapojiť OZ Bunkre okrem členov OZ(cca 15 členov z Bratislavy) aj
dobrovoľníkov z Dúbravky, ktorí chodia pomáhať každú sobotu od 9:00 h. Je potrebné vyčistiť chodníky vedúce
ku kavernám z I. sv. vojny a vyčistiť ostatné vstupné portály, ktoré budú neskôr zabezpečené z bezpečnostných
dôvodov mrežami (vetracie a únikové šachty). Ide výročie vypuknutia prvej sv. vojny a tak chceme kaverny
sprístupniť v rámci zachovania histórie. Od nadácie Pontis by sme radi požiadali pomoc 35 dobovoľníkov,
nakoľko ide o dosť veľký úsek.
67 dobrovoľníkov počas dvoch dní kreatívne namaľovali päť detských ihrísk, upravili zeleň v jednom vnútrobloku
a nanovo natreli hracie prvky, odtránili hrdzu a natreli cestné zábradlie na križovatke Ružinovská-Tomášikova.

100,00 €

100,00 €

156,00 €

400,00 €

13 dobrovoľníkov opálilo a ošmirglovalo 30 lavíc, namaľovalo 21 lavíc a 2 katedry obchodnej akadémie, ktorú
navštevuje 120 žiakov.
V areáli zrúcaniny hradu Blatnica dobrovoľníci natreli 4 informačné tabule, 22 drevených lavičiek, 1 drevený
prístrešok, 3 drevené smetné koše, 2 drevené stoly. Mesačne hrad navštívi 330 turistov.
Podarilo sa zveladiť zanedbanú záhradu v centre Popradu. V záhrade sa vymaľovalo oplotenie, vyrobili drevené
lavičky, vysadili kvetiny, jedlé aj liečivé rastliny a rozšíril sa kruh dobrovoľníkov.

392,00 €

100,00 €

200,00 €

NM14_097

OZ Tônik

Revitalizácia záhrady

NM14_098

ZŠ S MŠ J. A. Koménskeho,
Hubeného 25, 831 53
Bratislava 34

Obnovenie náterov v skladových
priestoroch

Do obnovy náterov skladových priestorov ZŠ sa zapojilo 13 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci vymaľovali 3 sklady
slúžiace na uskladňovanie potravín, zábradlie vedúce do skladov a zárubne dverí.

100,00 €

NM14_099

Envirosvet

Upratané leto

Dobrovoľníci upratali vonkajší dvor areálu materskej škôlky, pozbierali sa šišky, vyčistila sa zámková dlažba a
vytrhala burina. Vo vnútorných priestoroch boli umyté okná, dlážky, koberce a vydenzifikované všetky hračky.

50,00 €

NM14_100

OZ Zámoček (MŠ
Kuzmányho 9, Bratislava)

Zámoček pre deti

22 dobrovoľníkov v priebehu 5 hodín upratali areál materskej školy, vyčistili pivnicu a povalu, pokosili trávnik,
vypleli burinu, poryľovali pozemok pred budovou a pripravili ho na osiatie trávou, upravili bylinkovú záhradu.

100,00 €
50,00 €

50,00 €

NM14_101

Základná škola Jarná 20

Detičky a naše ručičky

10 dobrovoľníkov namaľovalo mreže na budove školskej jedálne a materskej školy, čím prispeli ku skrášleniu
školského areálu.

NM14_102

Rada rodičov a priateľov
materskej školy Šancová,
Šancová 65, Bratislava

úprava škôlkárskeho dvora

Dobrovoľníci skrášlili dvor materskej školy a spríjemnili tak prostredie pre 100 detí, ktoré škôlku navštevujú.

NM14_103

Základná škola, Vrútocká
58, Bratislava

Do školy po zelenom koberci

11 dobrovoľníci skrášlili areál základnej školy odstránením kríkov popri vonkajšom kovovom plote a tiež
odtránili nadbytočnú zeleň po dĺžke cca 50 m. Súčasne pomáhali pri likvidácii kríkového odpadu a natreli plot v
dĺžke cca 25 m.

NM14_104

Obnova Slovenskej Zeme

Dobrovoľníci skultivovali zrúcaninu gotického kostola a jej okolie, bol upravený terén pamiatky a okolia, očistená
Naše mesto a zrúcanina gotického kostola
sakristia objektu a severný exteriér pamiatky od náletovej vegetácie s povrchovým zberom deštruovaného
v obci Stránske
kameňa.

200,00 €

Záhrada v Hojdane

Dobrovoľníci skrášlili areál materského centra, pokosili trávnik, namaľovali lavičky, vytvorili bylinkovú špirálu.

100,00 €

Pomôžte deťom skrášliť terasu škôlky

Na školskom dvore dobrovoľníci natreli 25 kovových lavičiek v átriu, 2 zábradlia na terase a 4 radiátory v
interiéri. Podarilo sa im tak skrášliť a vynoviť prostredie v materskej škole.

NM14_105
NM14_106

Materské centrum
HOJDANA
Občianske združenie
Prešovská 28, Bratislava
Ružinov

100,00 €

50,00 €

NM14_107

Zoologická záhrada Sadová
6, Spišská Nová Ves

ZOO v novom šate

Dobrovoľníci skrášlili areál ZOO. Zrevitalizovali 3 skalky a vysadili trvalky, ostrihali živý plot, vypleli burinu,
vysadili 3 okrasné dreviny a 6 ovocných stromčekov, natreli oplotenie pri chovnom zariadení a opravili chodníky.

NM14_108

Základná škola Mateja
Lechkého, Ulica Jána Pavla
II. 1

POMOC ŠKOLE

S pomocou dobrovoľníkov došlo k úprave časti areálu základnej školy, zostrihali sa kríky a zlepšil sa prístup na
príjazdovej ceste k zadnému dvoru a dopravnému ihrisku školy.

400,00 €

100,00 €

NM14_109

Mesto Trnava

NAŠE MESTO je Trnava

Vďaka projektu došlo k obnove drevených povrchov lavičiek a amfiteátra v Bernolákovom sade, v lokalite
Kamenný mlyn bola vyzbieraná takmer 1 tona biologického odpadu. Na ZŠ Spartakovskej dobrovoľníci obrúsili a
natreli kovové oplotenie.

NM14_111

DSS pre deti a dospelých
KAMPINO, Haanova 36-38,
851 04 Bratislava

Pekná záhrada 2014

Za pomoci dobrovoľníkov sa výrazne upravil a skrášlil areál DSS, nové nátery drevených a kovových konštrukcií
zlepšili vzhľad zariadení. DSS slúži 50 klientom.

NM14_112

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

NM14_113

Depaul Slovensko

Dobrovoľníci prispeli za jedno poobedie k skrášleniu detského ihriska, na chodník namaľovali skákaciu hru v
Vyhrajme sa s ihriskom! Detské ihrisko na
podobe veľkej farebnej dážďovky, na ktorej je zobrazená celá abeceda. Deti, ktoré navštevujú ihrisko, tak získali
Osadnej/Rešetkovej v Bratislave
novú možnosť učiť sa hrou.
Trojica dobrovoľníkov pripravila uvarila počas dopoludnia kotlíkový guláš pre 30 klientov Útulku pre ľudí bez
Guláš pre ľudí bez domova
domova. Čas pri varení bol spríjemnený hrou na gitaru a rozhovormi s klientmi.

400,00 €

50,00 €

50,00 €
25,00 €

Prijímateľ / organizácia

Projekt

NM14_114

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM,
Švermova 8

Vyčistenie a úprava bežeckej dráhy II.etapa

Dobrovoľníci vyčistili bežeckú dráhu ihriska základnej školy, ktorú navštevuje 330 žiakov.

Zveľadenie prostredia rodinného centra
Dlháčik

Podarilo sa skrášliť priestory rodinného centra, umyť okná, dezinfikovať všetky hračky, utrieť prach vo všetkých
herniach, upratať podokenné priestory a radiátory, opraviť a umyť trampolínu, upratať chodbu a povysávať a
umyť všetky podlahy.

50,00 €

Vďaka dobrovoľníkom došlo k natretiu oplotenia materskej školy, ktorú navštevuje 250 detí.

96,00 €

NM14_115
NM14_116
NM14_117
NM14_118

NM14_119
NM14_120

Rodinné centrum Dlháčik,
Bratislava

Materská škola, Ul.
Pomáhame si
Komenského
Patria - Domov dôchodcov v
Pohyb s úsmevom
Galante
Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
Rodičovské združenie pri
materskej škole , Hnilecká
2, Bratislava
OZ Dobroprajnosť, Odevný
sklad Galanta

Farebný múr

Veselá škôlka
Odevny sklad Galanta

NM14_121

Imobilio

Vzdelávacie centrum Imobilio, stavba
chodníka a výsadba viniča

NM14_122

Domov sociálnych služieb
Hestia

Farbami hrá celý mlyn

NM14_123

Mesto Partizánske

Za krajšie mesto Partizánske

NM14_125

Mestské lesy v Bratislave

Clean Up Bratislava City Forests 2014

NM14_126

Mesto Stupava
ZŠ Podzáhradná 51
Bratislava
Rodičovské združenie
sv.František, Spojená škola
sv. Františka z Assisi,
Karloveská 32

Naše mesto

NM14_127

NM14_128

Farebná škola

Farebný svet

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Dobrovoľníci sa so 40 klientmi Domova dôchodcov pripútaných na invalidný vozík prešli po meste. Navštívili
mestský park a zašli si na malé občerstvenie v centre mesta.
21 dobrovoľníkov pomohlo so skrášlením interiéru a exteriéru DSS. Umyli okná, v záhrade maľovali múrik,
pripravovali neočistený múrik na maľovanie, kosili, natierali rám lavičiek, obnovovali náter na drevených
lavičkách a hojdačkách, očistili celé okolie.
Podarilo sa skrášliť školský dvor doplnením piesku do pieskovísk a domaľovaním plota okolo areálu školy.
Dobrovoľníci skrášlili vymaľovaním 2 miestnosti budovy združenia, vyzbierali smeti v parčíku pred budovou,
natreli 7 m zábradlia, umyli okná s opolochou cc 45 m2.
Vďaka projektu sa podarilo zasadiť vinič a vybudovať chodník v okolím VC Imobilio. Fyzickou prácou premenili
dobrovoľníci okolie stavby zo zarasteného trávnika,na viničom vysadený chodník a oboznámili sa s podmienkami
života imobilných.
Projekt prispel k príjemne strávenému dňu 21 handicapovaných ľudí s dobrovoľníkmi pri rôznych aktivitách ako
výtvarnej činnosti či tanci.
Bol obnovený náter 50 m oplotenia areálu nemocnice v meste, bolo upravených cca 4000 m 2 trávnatých plôch,
obnovili sa nátery oplotenia športového areálu základnej školy o dĺžke 350 m, obnovili sa nátery oplotenia
materskej školy o dĺžke 80 m.
Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť cca 60 km lesných ciest a chodníkov, približne 5 km koryta potoka Vydrica od
odpadkov, konárov. Vyčistili od odpadkov aj chodník od Partizánskej lúky po OD Tesco Lamač a lokalitu na
Kamzíku.
Dobrovoľníci skrášlili ploty v MŠ v dĺžke 230 a 220 m a na verejnom ihrisku v dĺžke 213 m.
Dobrovoľníci vysadili 2 kamenné kvetináče kríkmi, kvetmi, vymaľovali plot okolo celého areálu školy s dĺžkou 50
m a vysadili 10 ks tují. Odstránili aj suché kríky a konáre zo stromov.

200,00 €

200,00 €
100,00 €

400,00 €
50,00 €
931,00 €
68,00 €
400,00 €

400,00 €
200,00 €
400,00 €

Dobrovoľníci očistili a namaľovali 71 dielov plota okolo areálu školy, čím skrášlili prostredie pre 500 žiakov a
študentov školy.

200,00 €

NM14_129

Domov sociálnych služieb
Pomoc pre DSS Galanta 2
pre deti a dospelých Galanta

Podarilo sa skrášliť interiér aj exteriér DSS. Odstránili sa staré obkladačky z kuchyne, kúpelní a nepoužiteľného
bazéna na dvore, taktiež stará sanita. Dobrovoľníci s klientmi absolvovali výlet na ranč, kde si opiekli špekačky.

400,00 €

NM14_130

Základná škola, Karloveská
61

Manuálne práce

Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť areál školy od buriny a lístia. Vyčistili časť pred vchodom do ŠKD a časť okolo
basketbalového ihriska a chodník po ním.

100,00 €

NM14_131

Mesto POPRAD

Zveľaďme mesto

Podarilo sa zveľadiť starý židovský cintorín. Dobrovoľníci vyzbierali odpadky, vyniesli orezané kroviny a natreli
plot, pomohli tiež natrieť plot okolo areálu 2 materských škôlok v blízkosti centra mesta.

390,00 €

NM14_132

Obec Močenok

Revitalizácia verejnej zelene a detských
ihrísk v obci Močenok

NM14_133

Kultúrne zariadenia
Petržalky

Dni Petržalky 2014

NM14_134

Dom sociálnych služiebMOST, n.o.

Vymaľujme si bývanie

NM14_135

Základná škola s MŠ, Ulica
Najkrajší areál
Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad

S pomocou dobrovoľníkov sa zrevitalizovali detské ihriská v obci. Zrevitalizovala sa centrálna zóna obce, vysadila
sa zeleň, vyplela sa burina.
Činnosť dobrovoľníkov pomohla pri príprave a realizácii podujatia Dni Petržalky. Pomohli pri stavbe stánkov pre
výtvarné aktivity, zabezpečovali stolové a stoličkové zariadenie pre účinkujúcich, pomáhali pri skrášľovaní
oddychovej zóny.
Podarilo sa vymaľovať priestory dvoch bytov podporovaného bývania, ktoré sú spoločné pre všetkých 9 klientov
Domova sociálnych služieb.
6 dobrovoľníkov pokosilo trávnik v areáli školy, ktorú navštevuje viac ako 300 žiakov a dokončili vydláždenie
botanického chodníka.
Vďaka dobrovoľníkom sa natrela časť oplotenia záhrady, patriacej CVČ, vymaľovali sa vnútorné priestory
záhradnej chatky, založila sa bylinková záhradka. Tým sa prispelo k skultúrneniu prostredia CVČ kde môže
verejnosť tráviť voľný čas.
Zrevitalizovala sa školská záhrada a školský dvor. Dobrovoľníci opravili detské lavičky pri vstupe do tried a
upravili predzáhradky. Vykonali sa aj záhradnícke úpravy, vytrhala sa burina, dosadili kvetiny.
V areáli školy vysadili dobrovoľníci okrasné kríky a zeleň, upravili záhony, zostrihali kríky, vyčistili a upravili
vnútorný exteriér školy, vymaľovali lavičky a stojany na bicykle, vyčistili fontánu od nánosov a vymaľovali
unimobunku pre strážnu službu.
55 dobrovoľníkov natrelo 132 ks radiátorov v interiéri školy, čím sa prispelo veľkou mierou k postupnej
rekonštrukcii interiéru školy, ktorú navštevuje 700 študentov.
V rámci projektu sa dobrovoľníci podieľali na výstavbe hlinenej ekostavby, ktorá slúži ako priestor pre
vzdelávanie a komunitné aktivity. Súčasne čistili verejný chodník spájajúci Rožňavskú ulicu a Mierovú Kolóniu a
premaľovali niektoré grafity.
Dobrovoľníci natreli oplotenie školského dvora s rozlohou 140m2. Prispeli tak nielen k skrášleniu dvora ale aj
celého vnútrobloku.

200,60 €
100,00 €
50,00 €
49,98 €

NM14_136

Centrum voľného času,
Prebuďme záhradu pre dobrú náladu
Orgovánová 5, 040 11 Košice

NM14_137

OZ MILÚŠIK, L. Saru 3, 841
05 Bratislava

REVITALIZÁCIA ZÁHRADY MATERSKEJ
ŠKôLKY

NM14_138

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola s letom sa víta.

NM14_139

Hotelová akadémia,
Mikovíniho 1, Bratislava

Natieranie radiátorov

NM14_140

Výchova k slobode, o. z.

Waldorfská škola tvorí krajšie prostredie

NM14_141

Materská škola, Gemerská 4 Veselý plot

NM14_142

Rodinné centrum Klbko

NM14_143

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Pomôž nám s našim bremenom
Slovenskej republike

NM14_144

Rodinné centrum Stonožka

Krajšia Stonožka pre deti a mamky

NM14_145

Trnavská alternatíva.sk

Hravé ihriská

NM14_147

Združenie rodičov a
priateľov MŠ Západná 2,
Bratislava

Farby dúhy na dvore

Dobrovoľníci vyčistili a natreli veľký betónový múr ihriska areálu škôlky, 6 veľkých betónových rúr - tunelov, 2
betónové polkruhy, 4 kovové preliezky, drevený hrací dom, drevenú dráhu - most.

200,00 €

NM14_148

F84, o.z.

Spájanie dvoch svetov

Dobrovoľníci pomohli s prípravou učebného materiálu, množstva nových zaujímavých pomôcok, modelov
hračiek, zošitových úloh, ktoré slúžia každý deň k výúčbe 50 detí s autizmom.

200,00 €

NM14_149

Základná škola s materskou
školou Vývojová 228
Malá škola s veľkým srdcom
Bratislava - Rusovce

Dobrovoľníci vyčistili školský areál a areál MŠ od buriny, natreli a vyzdobili steny budovy školy, očistili skallku od
buriny a hravou formou varovali žiakov pred úskaliami využitia internetu.

400,00 €

NM14_150

Návrat, občianske združenie Poďme na dvor!

Za 7 hodín 12 dobrovoľníkov pomohlo zrevitalizovať vonkajšie posedenie vnútrobloku a skrášlili jeho okolie pre
obyvateľov bytoviek. Projekt dokázal vyvolať u obyvateľov bytovky záujem o spoločné priestory a predstaviť
združenie Návrat susedom.

50,00 €

NM14_151

Gymnasticé centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie v gymnastickej hale

Dobrovoľníci upratali molitanovú jamu, povysávali ju a naplnenili gymnastickou molitanovou jamou. Vyčistili
doskokové žinenenky a koberce a vyčistili okolie gymnastickej haly. Súčasne umyli okná gymnastickej haly.

Za bickle, za narod?

Vďaka pomoci 9 dobrovoľníkov sa upravil terén, vyčistilo okolie, vytredili materiály zo starej cyklodielne Recykel
a taktiež vyčistili nákladné kontajnery, ktoré sa použili na stavbu novej dielne.

NM14_152

OZ Mulica

Vitajte v Klbku!

400,00 €
50,00 €
400,00 €
400,00 €
195,00 €
200,00 €

Došlo k skrášleniu vchodu do rodinného centra ale aj vnútorných priestorov ich vyčistením a vymaľovaním.

100,00 €

S pomocou dobrovoľníkov sa presťahovali kancelárie centrály ZPMP v SR z Heydukovej ulice na Štúrovu. Niektorí
dobrovoľníci pomáhali NROZP zbaliť zvyšné veci, ktoré sa sťahovali neskôr.

100,00 €

Projekt prispel k skrášleniu 2 pobočiek rodinného centra. Vymenil sa koberec, namaľovali steny, dvere aj
zárubne. Dobrovoľníci vyčistili veľké hračky, obrúsili a natreli lakom preliezku, premaľovali stenu motívom
postavičky krtka a jeho priateľov.
Dobrovoľníci vymaľovali 2 detské ihriská, resp. verejné preliezky a preliezky v detskom domove na Botanickej ul.
Ihriská resp. hracie prvky boli obrúsené od hrdze a následne natreté základnými a zároveň krycími farbami vo
viacerých kombináciách.

50,00 €

100,00 €

100,00 €
80,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

NM14_153

Truc sphérique

Dobrovoľne do letnej formy

NM14_154

Mesto Liptovský Hrádok

Úprava zelených plôch v meste Liptovský
Hrádok

NM14_155

Rodinné centrum
Prešporkovo

Vyčisti ma

NM14_156

Nadácia Horský park

Skrášlime Horský park

NM14_157

Academia Istropolitana
Nova

Príprava festivalu Umenie a víno

NM14_158

Fakulta architektúry STU v
Bratislave

NM14_159

NM14_161

200,00 €

Obec Harichovce

Naša škôlka

34 dobrovoľníci skrášlili ulice obce. Maľovali plot, lavičky, detské ihrisko, vysadili ovocné stromčeky a spravili
terénne úpravy. Vysiala sa tráva a pripravili betónové základy pre totemy, šmýkačku a basketbalový kôš.

100,00 €

Materske centrum Dietka

V Dietke a na Zázemí

SRRZ - RZ pri Materskej
škole, Kaméliová 10, 821 07
Bratislava
Občianske združenie
Zemplínsko-užská hradná
cesta
Základná škola s materskou
školou, Cádrova 23,
Bratislava
DOMKA združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko BratislavaMamateyova
Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Naše mesto

Pajstunsky rinek dostal vďaka dobrovoľníkom novú podobu. Boli oživené ochranné nátery mobiliáru a
prepletená vrbová konštrukcia hradu. Namaľoval sa aj altánok a opravovila jeho podlaha. Pokosila sa zadná
pristupová cesta k parku.
Dobrovoľníci obnovili náučný chodník Baba. Okrem prečistenia trasy od odpadkov natreli vstupnú bránu a 5
informačných tabúľ. Opravili sa aj lavičky. Pri studničke na úpätí pohoria Baba sa vyčistil prietok a odtok
studničky a vyzbierali sa odpadky.
Projekt prispel ku skvalitneniu prostredia prevádzky herne Materského centra Dietka vďaka vymaľovaniu
detských motívoch na stenách. Taktiež prispel ku skrášleniu základov komunitnej záhrady Zázemie a to vďaka
hlinenej preliezke a sedeniu.
Dobrovoľníci obnovili piesok v pieskoviskách, odstránili burinu a nečistoty v nich, navezený nový piesok bol
pekne rozhrnutý a upravený. Podarilo sa natrieť ďalšie časti plotu. V interiéri škôlky boli v niektorých častiach
obnovené nátery radiátorov.

Hrad Vás potrebuje

Dobrovoľníci upratali nádvorie hradu tým, postavili "hradbu" z kameňa a karisietí, vďaka čomu je pohyb po
hrade pre návštevníkov bezpečnejší, upravil sa tiež terén a postavili prístrešky pre hradného hrnčiara a tkáčku.

Čistá škola, zelená škola

Dobrovoľníci vyčistili školský pozemok a vysadili sadenice kríkov, druhy lonicera a cotoneaster, cca 20 ks.
Vysadenie kríkov prispelo ku krajšiemu a zdravšiemu prostrediu, v ktorom sa pohybuje viac než 200 detí
navštevujúce MŠ a ZŠ.

Jarná revitalizácia športovísk

Dobrovoľníci pokosili areál združenia, 2 ihriská a trávnatú plochu medzi ihriskami, opravili pletivo na
basketbalovom ihrisku, preosiali piesok na ihrisku pre plážový volejbal, odstránili burinu pri motokárovej dráhe
a futbalovom ihrisku.

Hrad Lietava - miesto oddychu a poznania

NM14_173

MULTIKULTÚRA V NÁS

Ako rastie pohoda 2014

NM14_174

urban KONTAKT

KONTAKT ŠAFKO

NM14_175

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Pomôžte prírode na krásnom dunajskom
ostrove

NM14_176

ZŠ s MŠ Hargašova

Pomôžme škole a deťom

NM14_177

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Odstraňovanie nepôvodných druhov
rastlín z chráneného územia v
Biskupických luhoch

NM14_179

100,00 €

Zúčastnení dobrovoľníci oškrabali dve šatne a časť chodby a následne vymaľovali 4 šatne základnej školy.
Projekt prispel k skrášleniu priestorov na prezliekanie a chodby, ako aj k prehĺbeniu interakcie medzi
zúčastnenými.

NM14_165

NM14_178

400,00 €

Do biela

Neďaleko od Popradu

NM14_172

400,00 €

Gymnázium, Varšavská
cesta 1, Žilina

Pro Meliori, n.o.

NM14_170

394,80 €

400,00 €

NM14_164

NM14_169

400,00 €

Napravme si FAsádu!

Občianske združenie Pajštún Borinka - Na Pajštúnskom rínku

NM14_167

Dobrovoľníci prispeli k nachystania priestorov Stanice a Novej Synagógy na festival Fest Anča 2014 a letnú
sezónu. Vyčistili dvor Stanice a detské ihrisko, vymaľovali kontajnery a vyčistili letné WC, sprchy, vyupratovali
stavbu NS.
66 dobrovoľníkov upravili zelené plochy na ulici Hradnej a SNP, vypleli burinu, ostrihali živé ploty, vyzbierali
odpadky, položili netkanú textíliu a dosypaný mulčovací materiál. Dobrovoľníci preukázali pozitívny vzťah k
svojmu mestu a životnému prostredi
Dobrovoľníci vyčistili priestory rodinného centra, poumývali a uložili všetko potrebné. Vykonali sa práce v
tanečnej sále, herni pre detičky, tvorivej izbičke. Upravený bol aj dvor RC, vytrhaná burina, postavilo sa
pieskovisko a rôzne preliezky.
Dobrovoľníci priblížili 4 metre kubického dreva z Horského parku, spracovali 2 metre kubických dreva, natreli 10
lavičiek v parku, 12 stolov a 24 lavíc strediska Horáreň, vysadili okrasné dreviny v Autparku, Baumlerovom parku
a na okraji Horského parku.
Dobrovoľníci pomohli s prípravou festivalu Umenie a víno, spravili údržbu náučného chodníka, rozvešali plagáty
a upravili historické nádvoria, kde sa festival konal.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

72 dobrovoľníkov odstránilo 80% posprejovanej plochy z fasády FA STU - mechanickým čistením (kefovanie,
šmirgľovanie), chemicky a vodou a prispeli tak ku kultivácii týchto verejných priestranstiev.

NM14_163

NM14_166

Popis

Odborné učilište, Dúbravská
Staré, ale čisté
cesta
Domov sociálnych služieb
pre deti a rehabilitačné
ROSA2014
stredisko ROSA

Dobrovoľníci vykonali údržbové a reštauračné práce na zrúcanine hradu Lietava. Skrášlili a zatraktívnili tak okolie
zrúcaniny pre stovky turistov ročne.
9 dobrovoľníkov upratalo všetky priestory kultúrneho strediska Krasňanská beseda. Vymenili kvety, staré
odstránili, viaceré presadili. Pomohli pri vyhotovení 6-tich násteniek a pri výzdobe KS.
Dobrovoľníci vysadili kvety a rastliny do veľkých sudov prerobených na kvetináče, sadili, natierali stoly, brúsili,
upratovali, čistili a celkovo skrášlili priestor Šafárikovho námestia.
Dobrovoľníci pomohli s odstránením nepôvodných druhov rastlín z chráneného územia na ostrove Veľký Lél a
súčasne absolvovali exkurziu po tomto mieste.
Dobrovoľníci pokosili 1 ha trávnatej plochy, ostrihali 30 kríkov, očistili múry budov, pohrabali areál školy.
Vyčistili strechy MŠ, vymaľovali záhradný domček, zmontovali 6 nových kolobežiek, opravili poškodené lavičky,
obnovili nátery na zábradliach.

100,00 €

400,00 €

100,00 €

400,00 €

200,00 €

50,00 €

200,00 €

400,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
400,00 €

Dobrovoľníci pomohli kosením a následným hrabaním odstrániť invázny druh - zlatobyľ kanadská - z plôch, kde
sa vyskytujú vzácne druhy orchideí. Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa vytvorili vhodnejšie podmienky na ich rast.

400,00 €

Dobrovoľníci pomohli s umývaním 80 členitých okien SOU a skleníka.

200,00 €

Dobrovoľníci pomohli pri sťahovaní ranča, umyli okná, čistili PC pre klientov DSS a RS ROSA.

100,00 €

Dobrovoľníci skrášlili areáli MŠ úpravou 3 pieskovísk. Vydenzifikovali, prekopali, pohrabličkovali a upravili okolie
a na jednom pieskovisku vymenili všetky štyri okrajové drevené časti.
100 dobrovoľníkov skrášlilo mesto Sereď čistením a zberom odpadkov, natieraním 300 m plotov, 20 lavičiek,
hrabaním a výsadbou 30 drevín.
97 dobrovoľníkov sa zapojilo do upratovania v DSS. Kompletne vyčistili interiér, záhrady zariadenia, vysadili
kvetiny. Absolvovali výlet s klientmi na Železnú studničku, vykonali betonárske práce na zariadení, upratali
priestory podporovaného bývania.
40 dobrovoľníkov upratovalo areál DSS a ZPS Rača na Podbrezovskej ulici a na ulici pri Vinohradoch. Čistil sa
areál od buriny, zametali chodníky, sadili kvety a kríky, maľovali lavičky, navážal štrk a zarovnávali petangové
ihrisko.
Dobrovoľníci vysadili novú zeleň v meste, urobili poriadok v Girsíkovom parku mladých, natreli vstupnú bránu.
Pri škole zrevitalizovali plochu, ktorá je vstupnou bránou do mesta, plochu pred Školským internátom vyčistili od
kôp odpadu.
V rámci projektu 14 dobrovoľníci revitalizovali vysutú terasu s lavičkou na konci Židovskej ulice v Bratislave.
Vyzbierali odpadky aj v okolí, vytrhali burinu a pozametali.
Projekt Opravme si vyhliadku sa realizoval za pomoci 25 dobrovoľníkov, ktorí vyčistili vyhliadku od burín,
pokosili okolie, opravili plochu vyhliadky a zábradlie sa šmirglovaním pripravilo k náteru. Okolie vyhliadky sa
vyčistilo od smetí.
35 dobrovoľníkov namaľovalo oplotenie okolo futbalového ihriska. Oplotenie ihriska zafarbili na bielo a hlavnú
bránu na zeleno - žltú farbu. Zeleno žltá farba je farbou zástavy obce.
V rannom ŠKD čítali dobrovoľníci, medzi nimi známe osobnosti, žiakom rozprávky a postavili knižnú búdku.
Prehĺbil sa tak záujem žiakov o knihy a vďaka tréningu dramatizovaného čítania sa môžu deťom čítať knihy oveľa
efektívnejšie.

NM14_181

ZŠ s MŠ Hradná 342

pieskový raj pre malých staviteľov

NM14_182

Mesto Sereď

Spoločne pre krajšie mesto

NM14_183

Lepší svet, n.o.

Čistejší a krajší Lepší svet

NM14_184

DSS a ZPS Rača

Naše mesto - náš domov DSS a ZPS Rača

NM14_185

SOŠelektrotechnická v
Liptovskom Hrádku

Elektráci za krajšie mesto

NM14_187

Ján Biačko

Revitalizácia vysutej terasy s lavičkou na
konci Židovskej ulice

NM14_189

Ars Preuge, o.z.

Opravme si vyhliadku

NM14_190

Obec Diakovce

Zelená je tráva...nech je plot biely

NM14_191

Základná škola s materskou
Čítajúca škola
školou Sibírska

NM14_193

FAIN, občianske združenie

Obnova a ochrana životneho prostredia

Projekt obnovil a skrášlil životné prostredie v obci. Vstupné brány a zastavenia krížovej cesty boli natreté novým
náterom, čím sa skultúrnilo okolie miestného cintorína ale aj vzhľad pri vstupe do obce.

300,00 €

NM14_194

ZŠ Andreja Kmeťa, M. R.
Štefánika 34, Levice

Revitalizácia náučného chodníka

Dobrovoľníci pomohli s revitalizáciou náučného chodníka, orezávali vyschnuté časti stromov, vyberali pne
vypílených stromov, prerieďovali vegetáciu, sadili novú zeleň a zúčastnili sa na čiastočnej rekonštrukcii lavičiek v
školskom areáli.

300,00 €

NM14_195

Občianske združenie
PATRIMONIUM SERVANDI

Športovo-vzdelávacie popoludnie

Dobrovoľníci boli zapojení do organizácie športovo-vzdelávacieho popoludnia. Projektu sa zúčastnilo 50 ľudí.

300,00 €

NM14_196

Obec Chorvátsky Grob

Čistenie melioračného kanála Chorvátsky Grob

16 dobrovoľníkov pracovalo na čistení 20 m meliorizačného kanála popri vedľajšej, málo frekventovanej ceste.

100,00 €

NM14_197

Základná škola, Nábrežná
95, Nové Zámky

Namaľuj a chráň

Vďaka projektu dostal školských plot v dĺžke 410 m nový náter.

400,00 €

Pánske kúpalisko pri medveďovi

Dobrovoľníci pomáhali s rekonštrukciou kúpaliska. Nahrabali a vypílili 9 vlečiek materiálu. Vyčistili okraj
kúpaliska a okolitej skalky od burín. Vyčistili schodiská spájajúce chodníky s novonakopaným. Nakopal sa
chodník v dlĺžke cca 80 m.

300,00 €

NM14_198

Občianske združenie PARK
TOPOĽČIANKY

100,00 €
400,00 €
400,00 €

190,00 €

299,00 €
70,00 €
300,00 €
200,00 €
115,32 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

NM14_199

mesto Pezinok

Obnova detských ihrísk

33 dobrovoľníkov obnovilo 7 detských ihrísk v meste, obnovovali nátery, odburiňovali a vyzbieravali odpadky.

NM14_200

Rodičovské združenie pri
Základnej umeleckej škole

Zdravé kvety = zdravé deti

Dobrovoľníci skrášlili areál ZUŠ vysadením kvetinového záhonu pred budovou školy.

NM14_202

ZŠ Hlboká cesta 4

Krajšia záhrada - potešenie duše.

8 dobrovoľníkov vyčistilo záhony v areáli ZŠ od buriny a nežiadúcich drevín, ostrihali kríky, zasadili popínavé ruže
a podsypali ruže mulčovacou kôrou. Všetko pozametali a vyčistili.

NM14_203

MO SRZ Veľké Kapušany.

Vyčistenie brehov a sprietočnenie
20 dobrovoľníkov vyzbieralo 8 vriec odpadu a sprietočnili vstupný kanál do jazera Ortov. Upravila sa aj cesta a
vstupného kanálu PR Ortov v 5.st.ochrany predĺžil otvor prelínajúci kanál cez ktorý sa napĺňa jazero dážďovou vodou.

300,00 €

NM14_204

Obec Bystričany

Mini fitnes centrum a posilňovňa v obci
Bystričany

300,00 €

NM14_205

Slniečko pri ŠZŠI V.
Predmerského, Ľ.Stárka 12, Snoezelen
911 05 Trenčín

NM14_206

CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina
č. 97,935 25 Nová Dedina

NM14_207

AUTIS, občianske združenie
Aby bolo teplo a útulne
Trenčín

NM14_208

Materská škola, Kováčova
10, Starý Tekov

NM14_209

Rodičovské združenie pri
Obchodnej akadémii
Krajšia škola
Prievidza, F.Madvu 2, 971 29

39 dobrovoľníkov revitalizovalo 30 metrov školského plotu, garážovú bránu aj stojan na bicykle. Upratali celú
miestnosť žiackej knižnice, utreli police, knihy, uložili knižničný fond prehľadne do políc a vyčlenili slovníky pre
budúcu multifunkčnú učebňu.

300,00 €

NM14_210

Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife
Slovensko

Náučný chodník "Vtáčím rajom"

24 dobrovoľníkov odstránilo kríky z náučného chodníka v chránenom vtáčom území Senianske rybníky. Na
viacerých úsekoch chodník zarastá, preto ručne odstránili kríky a pokosili chodník na úseku 560 m. Pripravovalo
sa tiež drevo na opravu 1 mostíka.

300,00 €

NM14_211

ArTUR

Dostavba koreňovej čističky s jazierkom a Počas 2 dní dobrovoľníci dobudovali koreňovú čističku, nasypali do nej štrk a upravili odparovacie jazierko.
úprava okolia ekocentra
Upratali okolie čistička a vybudovali chodník z ekocentra k jazierku, aj vyvýšený záhon s bylinkami.

Výmena osvetlenia v triedach

Veľká správa svetom letí, budujme dvor
pre šťastné deti.

Dobrovoľníci pomohli s realizáciou mini fitnes centra v obci Bystričany. To slúži 40 obyvateľom obce za mesiac.

Dobrovoľníci v priestoroch ŠZŠ vysekali otvory pre elektroinštaláciu. Upravili a vyrovnali steny, vložili elektrické
káble do otvorov a bezpečne ich upevnili. Nakoniec sadrovali a stierkovali a maľovali všetky plochy, kde sa
zavádzala elektroinštalácia.
19 dobrovoľníci vyprázdnili triedy, odstránili staré svetlá a nainštalovali nové. Následne triedy upratali a dali ich
do pôvodného stavu. Vo veľkej miere sa ušetrilo s ich pomocou na elektrine a zlepšila sa kvalita osvetlenia v
škole.
16 dobrovoľníkov vykonalo práce v interiéri a exteriéri autistického centra, vyumývali okná, pokosili trávnik,
upravili detské ihrisko. Pripravili cca 5 m3 dreva na vykurovanie.
Bola odstránená 38 rokov stará konštrukcia kolotoča. Priestor, kde bol kolotoč, upravili na zabudovanie novej
hrovej zostavy pre deti. Dobrovoľníci pokosili trávu v areáli MŠ, upravili pieskovisko, pozametali chodníky,
okopali stromčeky v miniarboréte.

88,00 €
299,69 €
50,00 €

300,00 €

280,00 €
300,00 €
300,00 €

300,00 €

NM14_213

Rodičovské združenie pri
Náučné centrum
Materskej škole v Novákoch

NM14_214

OZ Vagus

Pripravme kaviareň DOBRE&DOBRÉ na
otvorenie

Dobrovoľníci vytvorili náučné centrum zamerané na environmentálnu výchovu v areáli Materskej školy Nováky.
Ich činnosť spočívala v príprave terénu, sadení bylín a stromov, zhotovení bylinkovej pyramídy, skalky a
konečnej úpravy centra.
6 dobrovoľníci upratali a vyčistili priestory kaviarne DOBRE&DOBRÉ. Podarilo sa im umyť a vyleštiť okná, dvere,
poumývať viaceré priestory kaviarne. Ľudia bez domova sa do upratovania tiež.

NM14_215

Obec Radobica

Rekonštrukcia oplotenia MŠ - 2.etapa

38 dobrovoľníkov zrealizovalo 90m oplotenia areálu materskej školy, čo výrazne napomohlo k jeho skrášleniu.

300,00 €

NM14_216

Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife
Slovensko

Údržba náučného chodníka Bešianskym
poldrom

18 dobrovoľníci vykonali údržbu 1 altánku (obnova náteru, oprava poškodených častí zábradlia, oprava krytiny),
obnovili náter 1 informačnej tabule a vymenili textovú časť informačnej tabule za novú. Upravili okolie altánku a
vyzbierali odpadky.

300,00 €

NM14_217

Slovenský skauting

Naše mesto 2014

35 dobrovoľníkov pomáhali pri čistiacich prácach na Plaveckom hrade. Hlavnou náplňou bolo kosenie, hrabanie,
triedenie a presun kameňov. Dobrovoľníci sa tiež dozvedeli o histórii hradu a problematike záchrany pamiatok.

100,00 €

NM14_218

CMŠ Márie Mazzarellovej

NM14_219

Imobilio

NM14_220

Slovenský Červený kríž ÚzS
Martin

20 dobrovoľníkov očistilo od trávnatého porastu areáli MŠ, pozametalo chodníky pozdĺž plota, očistili kovový
plot od nečistôt a ošetrili zhrdzavené úseky textilným brúsnym papierom. Natreli plot,ktorý je vysoký cca 2 m a
dlhý cca 80-100 m.
Premena okolia stavby vzdelávacieho centra zo zarasteného trávnika, na usporiadaný kvetmi a viničom
Pomoc pri budovaní vzdelávacieho centra
vysadený priestor. Dobrovoľníci sa priamo oboznámili s podmienkami života imobilných, ich potrieb na bežný
Imobilio
život.
Maľujeme plot

Naše Mesto- SČK Martin

Dobrovoľníci pokosili celý areál budovy SČK, vyzbierali smeti, natreli plot, spílili pne stromov aj konáre.
29 dobrovoľníkov upratali a vyčistili starú vinicu (2500 m2), vytrhali a pokosili burinu a postavili bioplôtik z
nahromadeného bioodpadu.
Dobrovoľníkmi upratali a upravili 2 záhrady v areáli ZŠ, pokosili a pohrabali trávniky, orezali kríky. Nalepili zo
starých kachličiek mozaiku stromu na ošarpanú stenu a skrášlil sa tým vchod do budovy.
Vyčistenie areálu DSS Rozsutec od spadnutého raždia a odpílených konárov z lesika a vytvorenie chodníčkov za
účelom využívať priestor pre pohybove aktivity klientov. Na akcii sa okrem firemných dobrovoľníkov zučastnilo
aj 6 zamestnancov a rodinní príslušníci klientov.
Projekt Dobrá krajina každoročne prezentuje svoje projekty na Trenčianskom Festivale ako jeho súčasť s Dobrou
Kaviarňou.

NM14_221

Vnútroblok

Mobilná záhrada Pionierska

NM14_30

Občianske združenie Brána
do života

Úprava záhrady

NM14_83

Domov sociálnych služieb
Rozsutec

Zelené miesta - brigáda

PrG14_xx

Pohoda Festival

Stage na Festivale Pohoda

PrG14_01

Mestská časť BratislavaStaré Mesto

Obnova Prűger-Wallnerovej záhrady pri
bratislavskom Horskom parku a jej
premena na verejný priestor

Postupná premena spustnutého prostredia historickej Prűger-Wallnerovej záhrady na verejne prístupnú
mestskú záhradu (čistenie dobrovoľníkmi, dendrologický prieskum, geodetické práce, výškové práce).

PS_DZ14_01

Program Spornička do
života II. kolo 2013/2014

klienti Krízového strediska Brána do života

Finančné vzdelávanie sociálne znevýhodnených mladých ľudí dočasne bývajúcich v Krízovom stredisku, rozvoj
ich ekonomických zručností a motivácia k aktívnemu riešeniu vlastnej životnej situácie.

PSLSP2014_01

OZ Brána do života

Nie sme doma, športujeme

Podpora športu, zdravia a zmysluplného trávenia voľného času mladých klientov Brány do života vytvorením
vhodného a motivačného športového priestoru - viacúčelového športoviska v areáli organizácie.

PwC2013_02B

Divadelná skupina Trnava

PwC2013_07

Púpava

PwC2013_08

Občianske združenie
Barlička

PwC2013_10

ELLEDANSE, O.Z.

PwC2013_11

Občianske združenie "Pre
našu školu"

PwC2013_12

FbC Mikuláš Prešov

PwC2013_13

Expression o. z.

PwC2013_14

Indícia, n.o.

PwC2014_01

Jana Trnkócyová

PwC2014_02

Roman Procházka

Amatérski herci z divadla DISK v Trnave vytvorili vďaka financčným prostriedkom inscenáciu s názvom
Opulentná sviňa. Doteraz hru videlo a v najbližšom čase ešte uvidí cca 1280 divákov.
24 detí z Detského domova v Kolárove malo možnosť absolvovať zážitkový víkendový pobyt v prírode. Cieľom
Kukučky
bolo rozvíjať ich talent a snahu o dosiahnutie svojich snov.
Projekt sa zameral na skvalitnenie života a osamostatnenie sa 24 ľudí s ŤZP. Bol vytvorený karavan, kde môžu
Mama, otec, chcem/viem žiť sám!
mladí stráviť pár dní a vyskúšať si tak samostatný život.
10 tanečníkov divadla Elledance, o.z. pripravilo tanečno-performatívne predstavenie Taj dych, ktoré doteraz
TAJ DYCH reprízy
videlo 620 divákov počas 7 repríz.
20 žiakov so zdravotným postihnutím má vďaka výmene podlahy vo svojej triede zabezpečené bezbariérové
Pekná trieda - lepšie známky
prostredie. Výmena prispela aj k skrášleniu celej triedy.
Vďaka grantu mohli členovia Fbc Mikuláš Prešov počas sezóny 2013/2014 hrať zápasy a cestovať po celom
FbC Mikuláš Prešov
Slovensku.
Približne 90 detí mesačne z mesta Prešov bolo počas projektu zapojených do kultúrnych akcií, ktoré realizovali
Pre mladých
dobrovoľníci z o.z. Expression pre svojich rovesníkov. Rozšírili sa možnosti trávenia voľného času a kultúrneho
vyžitia.
Učme radi - Motivujme deti k objavovaniu Vďaka projektu bolo vyškolených 76 učiteľov matematiky. Školenia boli zamerané na využívanie tzv. Hejného
tajov matematiky
metódy.
Vďaka grantu bol zakúpený 3D projektor, ktorý slúži teenagerom z klubu Garáž v Dolnom Kubíne. Klub vznikol
Klub Garáž
ako alternatíva čistého prostredia bez drog a alkoholu.
Rekonštrukcia vojnového cintorína
Vojnový cintorín Svetlice bol vďaka grantu zrenovovaný. Zakúpili sa drevené kríže a boli osadené na staré hroby.
Svetlice
Časť prostriedkov bola využitá na pbčerstvenie pre dobrovoľníkov.
Divadelná inscenácia Opulentná sviňa

300,00 €
300,00 €

100,00 €

100,00 €
50,00 €
83,62 €
200,00 €
50,00 €
5 125,00 €
3 000,00 €

958,00 €

13 420,00 €
150,00 €
150,00 €
149,05 €
150,00 €
145,20 €
150,00 €
150,00 €
142,20 €
800,00 €
500,00 €

Prijímateľ / organizácia

Projekt

PwC2014_03

Matúš Fiľo

Celoslovenské stretnutie fujaristov "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane"

PwC2014_04

Holúbek

PwC2014_05

Divadlo Kaplnka, o.z.

PwC2014_06

Margaréta Pavlovová

PwC2014_07

Depaul Slovensko

PWC2014_08

Športová mládež

PWC2014_09

Ded Studienka

Učiteľka príroda

Projekt Učiteľka príroda pracuje so skupinou detí vo veku 10 - 15 ročných, detí, ktoré sú umiestnené v
špecializovanej výchovnej skupine. Cieľom projektu je posunúť vnímanie detí v jednoduchých situáciach prežitia
v prírode a analogicky ich následne viesť k chápaniu sociálnych vzťahov. Prostriedkom k takejto forme učenia sú
rôzne typy pobytov v prírode, kde sa pri práci s deťmi aj s psychiatrickými diagnózam, využívajú logické dôsledky
vzťahov a tým sa ukotvuje ich vnímanie reality tak, aby zodpovedalo skutočnosti.

1 336,50 €

PWC2014_10

Talentída, n. o.

Žiacke vedomostné súťaže

Ak chceme, aby z našich detí vyrástli tvoriví a mysliaci ľudia, ktorí budú prínosom pre túto krajinu, musíme im
dať možnosť rozvíjať svoje schopnosti, tvorivosť, talent a dať im šancu vyniknúť. Žiaci 1.stupňa ZŠ majú v sebe
prirodzenú túžbu po poznaní, súťaživosť. Učitelia a rodičia oceňujú v našich súťažiach hlavne zaujímavé,
netradičné úlohy. Učitelia ich následne radi využívajú aj vo vyučovaní. Preto sa chceme zamerať na tvorbu
širokej banky úloh. Ďalším cieľom je zážitkové zoznamovanie detí so súťažami na akciách po Slovensku.

1 341,00 €

PWC2014_11

Občianske združenie Žime
krajšie

Oplotenie detského ihriska v Dúbravke

Cieľom projektu je vybudovanie oplotenia detského ihriska. Oplotenie by zamedzilo znečisťovaniu pieskoviska a
trávnatej plochy psími výkalmi, kvôli ktorým je najmä pieskovisko hygienicky nevyhovujúce. Prípravné práce na
osadenie oplotenia sa zrealizovali so zapojením miestnej komunity.

1 278,11 €

PWC2014_12

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

Prioritou Detského centra je v súčasnosti najmä príprava, zriaďovanie a starostlivosť o náhradné rodiny. V
súčasnosti má DC 16 náhradných rodín, v ktorých vyrastá 41 detí. Náhradné rodičovstvo a začleňovanie detí do
37. Stretnutie náhradných rodín Detského
rodín je zložitým procesom a vyžaduje si úzku spoluprácu rodičov s odborníkmi. Aby sme mali možnosť v
centra
neformálnom prostredí komunikovať a riešiť problémy vzniknuté na strane rodičov ako aj detí, pravidelne
organizujeme stretnutia všetkých náhradných rodín DC a rôznych odborníkov a animátorov.

1 350,00 €

PWC2014_13

Domov použitých kníh

Nové knižné miesta Domova použitých
kníh

PwC2014_14

PUB - piliere úspešnej
budúcnosti, o.z.

Mám nápad!

PWC2014_15

Relevant n.o.

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Vďaka grantu sa konalo Celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanch. Prostriedky z grantu boli použité na
ubytovanie pre účinkujúcich a na ozvučenie podujatia.
Inžinierskej súťaže EBEC Central 2014 sa zúčastnilo 32 súťažiacich. Konala sa v novej budove Fakulty informatiky
EBEC Central 2014
STU v Bratislave.
Štúdio_Burkovňa nové divadlo študentov Z grantu bol zrekonštruovaný priestor Burkovne na Ventúrskej ulici, ktorý teraz slúži na realizáciu divadelných
VŠMU
inscenácií.
Rodinný festival Atmosféra v Hontianskych Nemciach sa uskutočnil už tretíkrát. Financie boli využité na
Festival Atmosféra
honoráre a rôzne menšie náklady na zabezpečenie organizácie festivalu.
Zabezpečenie kvalitných služieb v
Z prostriedkov grantu bola zabezpečená strava, úhrada za plyn a elektrinu a nákup hygienického materiálu pre
zariadeniach Depaul Slovensko
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a Útulok sv. Lujzy de Marillac.
Projekt FUTBALOVÉ TALENTY 2015 nadväzoval na sériu turnajov organizovaných občianskym združením
Športová mládež. Turnaje PWC CUP, ŠPORTOVÁ MLÁDEŽ CUP a VIHORLAT CUP prispeli k rozhýbaniu detí
futbalom. V zápasoch sme pozorovali kolektívnu súdržnosť družstiev, súťaživosť a FAIR PLAY hru. Uvedených
Futbalové talenty 2015
turnajov sa zúčastnilo 26 družstiev, ktoré odohrali 76 zápasov čo predstavuje spolu 19 hodín zápasov. Finančné
prostriedky z projektu boli použité na prenájom športových hál, zakúpenie trofejí, medailí a zabezpečenie
stravovania pre hráčov.

Projekt Nové knižné miesta Domova použitých kníh má podporiť činnosť občianskeho združenia v inštalácií
viacerých knižných miest v Bratislave a jej okolí.Cieľom projektu je zachovávať knihy pred nekultúrnym a
neekologickým vyhodením do odpadu, poskytovať zachránené knihy ďalším čitateľom zadarmo, podporovať
záľubu v čítaní, uchovávať papierové knihy pre ďalšiu generáciu.
Aktivizovanie mladých ľudí žijúcich na Východnom Slovensku. Cieľom projektu je inšpirovať mladých ľudí, aby
prevzali zodpovednosť za rozvoj svojej komunity. Víkendové školenie o projektovom manažmente pre 50
účastníkov vo veku 18-30 rokov. Príprava projektov, pričom najlepšie tri projekty zamerané na rozvoj komunity
sa následne i zrealizujú za finančnej i mentorskej podpory organizačného tímu projektu Mám nápad! Všetci
ostatní účastníci budú mať taktiež príležitosť vybrať si mentora spomedzi skúsených členov organizačného tímu
projektu.

800,00 €
800,00 €
800,00 €
800,00 €
2 819,38 €

1 350,00 €

1 349,86 €

1 350,00 €

Pomoc tým, ktorí to nemali ľahké

Aktivity podpornej skupiny pre odchovancov detských domovov v Prešove, pravidelné návštevy detských
domovov za cieľom spoznania vhodných dievčat - potenciálnych klientiek Domova na polceste Hniezdo. Začať
pomáhať dievčatám až v našom zariadení je už neskoro, preto s pomocou/prípravou chceme začať, ešte kým sú
v detskom domove. Projekt je aj o psychickej podpore súčasných klientiek zariadenia Hniezdo, ktoré sa kvôli
práci zdržiavajú mimo Prešova a nemajú sociálnu sieť ľudí, ktorí by ich podporili.

1 350,00 €

Kariérne poradenstvo pre
nezamestnnaých ľudí bez domova

Kurz kariérového poradenstva pre ľudí bez domova, s dôrazom na skupinu ľudí, ktorí si dlhodobo nedokážu nájsť
vhodné zamestnanie. Náplňou projektu je séria stretnutí, počas ktorých klienti spoznávajú seba samého, svoje
obmedzenia, ale aj svoje schopnosti, obdarovania a hodnoty, ktoré im umožnia určiť povolanie najlepšie
zodpovedajúce ich komplexnému profilu. V ďalšom kroku si absolventi stanovia konkrétne plány a kroky na
získanie daného zamestnania, ktoré bude v poslednom kroku podporené odborným poradenstvom a koučingom
profesionálov, tak, aby sa absolventi kurzu dokázali presadiť na trhu práce.

1 350,00 €

PWC2014_16

Depaul Slovensko

PWC2014_17

Člověk v tísni o.p.s. pobočka
Slovensko, anglický názov
Architekti v osade - Workshop
People in Need

Architektonický workshop, ktorého cieľom je priamo v teréne navrhnúť vhodné a podnetné interiérové
vybavenie Komunitných centier. Študenti architektúry na ňom budú navrhovať pre niekoľko lokalít na
východnom slovensku na základe miestnych špecifických potrieb a zdrojov. Projekty budú tvorené priamo s
deťmi z centra participatívnym spôsobom a konzultované s expertmi z tejto témy. Projekt nadväzuje na úspešné
pôsobenie študentov architektúry v osídlení v obci Kojatice, kde boli niektoré navrhnuté stavby aj zrealizované.
Výstupom budú podklady pre nové stavby v rámci Programu bývania organizácie Člověk v tísni Slovensko, ktoré
budú zároveň spracované do podoby výstavy.

1 350,00 €

Cirkus 49

Kino Pocity

Hlavným zámerom projektu je stabilizovať činnosť už existujúceho filmového klubu v Prešove skvalitnením
ponuky filmov, tiež rozvíjať koncept filmového klubu ako miesta stretávania sa miestnej komunity formou
sprievodných aktivít. Projektom oslovíme rozmanitú skupinu divákov - študentov, širokú verejnosť, občanov zo
sociálne slabšieho prostredia a ponúkneme im program šitý na mieru. Do aktivít filmového klubu zapojíme
dobrovoľníkov z radov aktívnych študentov SŠ a VŠ s ponukou dlhodobejšej spolupráce na aktivitách združenia.

1 350,00 €

Pomôžme športovať ľuďom s ťažkým
telesným postihnutím

Boccia je výnimočná športová hra, vhodná pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím (ľudia s diagnózou mozgovej
obrny, sklerózy multiplex, svalovej dystrofie i atrofie svalstva, niektoré poúrazové stavy a iné). Cez pravidelné
tréningy a turnaje v hre boccia chceme poskytnúť rovnocenné šance športovať, aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať
svoje schopnosti pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím, pohybujúcim sa na vozíkoch. Chceme tak posilňovať
ich aktívny a nezávislý život a prirodzenú inklúziu do spoločnosti. Zapojením ľudí s ŤZP, ich rodín, asistentov,
trenérov a dobrovoľníkov vedieme k budovaniu profesionálnej základne tejto paralympijskej disciplíny na
Slovensku.

1 244,70 €

NÁJSŤ SILU V RODINE

Cez tento projekt uspokojíme dopyt rodín s dieťaťom s viacnásobným postihnutím,ktoré prejavili záujem o našu
prácu v jej terénnej forme (poskytujeme deťom stimuláciu zraku,reči,jemnej motoriky,rozvoj hmatu,... . Rodine
komplexnú podporu).Konkrétne: budeme rodiny navštevovať priamo v ich domácnostiach pravidelne a
kontinuálne. Každú rodinu navštívime 1x/mesiac,v ostatnom čase im budeme k dispozícii na emaili a telefóne. V
spolupráci s každou z rodín vypracujeme pre ňu Plán ranej starostlivosti,cez ktorý môžeme opäť s rodinou
zhodnotiť efektivitu tohto druhu pomoci pre nich. Výstup použijeme ako východisko pre komunikáciu s BSK;
úradmi; MPSVaR o efektivite a zmysle tejto služby pre rodiny.

1 338,12 €

Koncert belasého motýľa

Koncert Belasého Motýľa je výnimočným kultúrnym podujatím s atmosférou porozumenia a duchu tolerancie
voči inakosti a akceptácie ľudí s postihnutím, ich túžbe po nezávislom živote.Podujatie napomáha ich integrácii
do spoločnosti a pomáha odstraňovať fyzické, mentálne aj sociálne bariéry. Koncert je súčasťou kampane
BELASÝ MOTÝĽ , ktorá každoročne upozorňuje na problémy ľudí so svalovou dystrofiou, ktorej cieľom je
predovšetkým podpora samostatnosti a nezávislého života ľudí s touto chorobou, ale aj iným ťažkým telesným
postihnutím. Kampaň okrem osvety, ktorá je jej hlavnou myšlienkou, zahŕňa aj verejnú celoslovenskú
zbierku.Podujatie organizujú samotní ľudia s postihnutím.

2 507,40 €

PWC2014_18

PWC2014_19

PWC2014_20

PWC2014_21

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR

Nezisková organizáci pre
zrakovo postihnutých,n.o.

Organizácia muskulárnych
dystrofikov

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

2 507,40 €

PWC2014_22

WHL

Westernová Liga (WHL)

Projekt zahŕňa seriál pretekov vo westernovom jazdení, ktoré sú dostupné pre všetkých. Naše preteky nie sú
podujatím snobského charakteru, ako mnohí ľudia konský svet vnímajú. Naopak, našich pretekov sa môže
zúčastniť ktokoľvek, od začiatočníkov až po zdatnejších, bez vekového alebo zdravotného obmedzenia. Jazdci
nemusia mať žiadnu špeciálnu licenciu alebo zaplatené členské a ak nemajú vlastného koníka, môžu si ho na
pretek požičať. Medzi pretekármi sú aj deti s mentálnym a fyzickým postihnutím. Jednotlivé preteky sú
lokalizované na strednom a západnom Slovensku.

PWC2014_23

Depaul Slovensko

Sociálna práca s ľuďmi bez domova pracovné skupiny

Pravidelné pracovné skupiny, ktoré čistia verejné priestory a vykonávajú ďalšie práce. Zakúpenie a zariadenie
unimobunky pri Nocľahárni sv. Vincenta de Paul za účelom priestoru na individuálne stretávanie klientov so
sociálnymi pracovníkmi, zároveň ako oddychová miestnosť pre klientov počas brigád a je využívaný aj na
pracovné stretnutia. Počas pracovných brigád plánujeme zapojeným klientom zabezpečiť stravu a nevyhnutné
pracovné vybavenie.

3 600,00 €

PWC2014_24

Znovusprevádzkovanie telocvične FBC Slovan Rimavská Sobota
tepelná pohoda

V okrese Rimavská Sobota jestvuje jediná telocvičňa vyhovujúca rozmerom palubovky sálovým športom ako
futsal, hádzaná či florbal. Telocvičňu z 80-tych rokov posledný prevádzkovateľ zanechal v neprevádzkyschopnom
stave. Keďže finančné možnosti regiónu nedávajú nádej na skoré postavenie novej telocvične, rozhodli sme sa ju
zobrať do prenájmu a znovusprevádzkovať. Činnosť vykonávame v rámci dobrovoľníctva ako členovia klubu FBC
Slovan Rimavská Sobota. V rámci tohto projektu chceme zabezpečiť vykurovanie vnútorných priestorov, aby ich
bolo na šport možné využívať celoročne.

2 507,40 €

PWC2014_25

Križovatky, n.o., Azylové
centrum Betánia

Nová strecha, lepší domov

Klienti sa v našom zariadení zdržjú celoročne preto je nutné, aby mali vytvorené bezpečné a zdravotne
nezávadné prostredie, toto je možné dosiahnuť práve vďaka tomuto projektu. Jeho cieľom je oprava časti
strechy, ktorá zabráni pretekaniu vody čo v súčasnej dobe nepriaznovo pôsobí na statiku budovy, ale i na
zdravie klientov keďže v miestach presakovania opakovane vzniká plieseň. Opravou chceme dosiahnuť zvýšenie
kvality bývania a zdravotnej nezádvadnosti pre našich 41 klientov.

3 600,00 €

PWC2014_27

Michal Heriban

Tanečno vizuálne predstavenie ID#entity

SAP13_002
SAP13_003
SAP13_004
SAP13_005

INEX Slovakia - občianske
združenie
Detský fond Slovenskej
republiky
Občianske združenie
DOMOV - DÚHA
C.A.R.D.O. - Národné
dobrovoľnícke centrum

Mikuláš v Integre
"MIXklub a MIXáčik spolu na terase"
Pomoc krízovému stredisku DÚHA v roku
2013
Dni dobrovoľníctva 2013

SAP2014_

OZ DOMOV - DÚHA

Letné prázdniny pre deti KS DÚHA

SAP2014_2

INEX Slovakia - občianske
združenie

Mikuláš v Integre 2014

Skupina šiestich umelcov sa na základe spoločnej témy rozhodla umelecky zareagovať vytvorením premiéry v
máji 2015. Unikátnosť projektu je v zložení tímu, originálnom prístupe k aktuálnej a autentickej téme. Podrobne
budú rozpracované tri pohľady: Kedy sa v dnešnej dobe stáva z chlapca muž? Je nutné začleniť sa systému?
Autenticita identity človeka vo virtuálnom svete
Organizácia mikulášskeho večierka pre 50 klientov DSS Integra. Pomoc pri výrobe menších darčekov a balení
mikulášskych balíčkov ako aj príprave programu večierka.
Rekonštrukcia terasy nízkoprahových centier MIXklub a MIXáčik, výzdoba terasy kvetmi, zakúpenie ping
pongového stola a grilu, ktoré slúžia 450 klientom ročne.
Vynovenie obytných priestorov, obnova zariadenia K Dúha, ktoré slúži 90 klientom ročne, zakúpenie záhradného
domčeka a snehovej frézy.
Vďaka projektu došlo k zapojeniu členov Národného dobrovoľníckeho centra, približne 1000 dobrovoľníkov a 70
spolupracujúcich organizácii do dobrovoľníckych aktivít.
9 detí z KS Dúha malo možnosť zažiť 7 dňovú rekreáciu v Senci. Časť grantu bola použitá na rekonštrukciu 1
kuchyne, kúpu 1 vysávača, výmenu kobercov do terapeutických miestností a regálov do záhradného domčeka.
Zamestnanci SAP spolu s dobrovoľníkmi INEX-u zapoja do výroby mikulášskych balíčkov pre klientov DSS
Integra. Pomoc pri organizácii mikulášskeho večierka.

2 045,70 €

50,00 €
250,00 €
250,00 €
450,00 €
1 800,00 €

450,00 €

Zabezpečenie združenia KASPIAN technicko-materiálnym vybavením (počítače, elektrocentrála, stolný futbal) a
tým podporenie činnosti združenia.
Vďaka rekonštrukcii centra MIXáčik, ktorý sa zväčšil z 28,78 m2 na 55,89m2, sa vytvorilo bezpečnejšie a
pokojnejšie miesto na rozhovory a poskytovanie poradenstva pre rodičov a deti.
Rekonštrukcia Denného a Integračného centra DOMEC, výsledkom je jeho otvorenie a poskytnutie služieb pre
prvých ľudí bez domova.

2 430,00 €

SAP2014_3

KASPIAN

Podpora činnosti KASPIANu

SAP2014_4

Detský fond Slovenskej
republiky

Rekonštrukcia MIXáčika

SE13_003

OZ Vagus

DOMEC

SE13_006

Základná škola s materskou
Zelená škola a mladí prírodovedci
školou Ružindol

Zakúpenie materiálu na vybudovanie prírodnej učebne, ktorá žiakom slúži na pozorovanie a skúmanie prírody.
Zakúpenie stola a lavíc a školskej meteorologickej stanice.

261,00 €

SE13_007

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ
Bystričany

Nákup a výmena drevených mantinelov na športovisku ZŠ a MŠ, čím sa zvýšila jeho bezpečnosť i funkčnosť.

263,66 €

SE13_008

AUTIS, občianske združenie Arteterapeutická dieľňa

SE13_009

Základná škola
P.O.Hviezdoslava

Kultúra a Šport

ArTUR

Zelená obnova - repasovanie pôvodných
okien a vnútorné zateplenie

SE13_011

Mesto Prievidza

Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi

SE13_012

Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife
Slovensko

Náučný chodník "Vtáčím rajom"

SE13_013

Ivan Orgoník

Orgoník

SE13_014

Divadlo bez domova

Error 13

SE13_015

Daniel Kapičák

Pomoc pozostalým deťom

SE13_016

Obec Tajná

Zateplenie strechy Obecného úradu

SE13_017

Obec Madunice

SE13_018

Mesto Michalovce

Zeleň pre storočie
Vytvorenie siete cyklotrás v meste
Michalovce
Revitalizácia verejného priestranstva "za
studničkou"
Efektívnejšia energetika pre ZŠ s MŠ
Dubovany

SE13_010

Šport pre každého

SE13_019

Obec Hronský Beňadik

SE13_020

Obec Dubovany

SE13_021

Obec Krpeľany

SE13_022

Mesto Levice

Zelené Nováky

SE13_023

Mesto Nováky

Inštalácia vykurovacieho telesa do budovy ležiacej v areáli autistického centra a zakúpením pomôcok na
arteterapiu rozšírenie poskytovaných služieb v autistickom centre.
Skvalitnenie vyučovacieho procesu v obasti pohybovej kultúry a zdravého vývoja žiakov základnej školy
zakúpením vybavenia do telocvične.
Ekologické repasovanie starých okien na budove niekdajšej školy, čo je súčasťou vybudovania ekocentra a
šírenie osvety v súvislosti so záchranou historických budov s ponechaním ich kultúrnej hodnoty.
Vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov v mestskom parku vybudovaním ohnísk a osadením
lavičiek a stolov.
Obnova infraštruktúry náučného chodníka zabezpečením materiálu na ohradníky, stavebnými prácami a
terénnymi úpravami pri Avescentre a následné organizovanie podujatí pre verejnosť a zlepšenie podmienok pre
debrovoľníctvo.
Po náhlom a nečakanom úmrtí mladej manželky zostal sám so svojím príjmom na výchovu štyroch detí vo veku
tri, deväť, jedenásť a dvadsať jeden rokov. Podporu použije na úhradu nákladov v MŠ, ZŠ (predovšetkým strava obedy, ZRPŠ, krúžky)
Medzinárodný festival bezdomoveckých a komunitných divadiel s názvom ERROR 13 s účasťou 9 divadiel zo 6
krajín.
Finančná pomoc na preklenutie ťaživej životnej situácie dvoch pozostalých nezaopatrených detí - Daniela a Petra
Kapičáka po smrti ich otca - dlhodobého zamestnanca Slovenských elektrární pána Františka Kapičáka, ktroý
zomrel 1.4.2013 a predtým ako zomrel sa sám staral o svoje deti od roku 2011, kedy zomrela jeho manželka mama detí po ťažkej chorobe. Cieľom je podporiť Daniela pri dokončení štúdia na VUT v Brne - informatika a
Petra pri dokončení SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch.
Zvýšenie energetickej efektívnosti na administratívnej budove obce, ktorú využívajú nielen zamestnanci, ale aj
ostatní obyvatelia obce.
Skvalitnenie života obyvateľov obce a ochrana životného prostredia výsadbou stromou v obci.
Integrácia cyklistov v premávke, väčšia bezpečnosť a zvýšenie ekologickejšieho spôsobu dopravy vytvorením
cyklotrás v meste.
Vytvorenie oddychovej zóny výsadbou rastlín, oplotením priestranstva a umiestnením lavičiek a odpadkového
koša.

1 800,00 €

980,00 €

278,80 €
239,00 €
299,20 €
300,00 €
300,00 €

62,90 €
500,00 €

354,10 €

700,00 €
697,68 €
700,00 €
467,24 €

Inštalácia nového a energeticky efektívnejšieho vykurovacieho systémuv budove miestnej ZŠ s MŠ.

688,70 €

NZZ obecné zdravotné stredisko

Eliminovanie únikov energie výmenou nevyhovujúcich okien a dverí v obecnom zdravotnom stredisku.

697,27 €

VIRIDI VIRIDIS - Zelená zeleni....

Ozelenenie, estetizácia a ozdravenie priestoru vybraného vnútrobloku mesta nákupom a výsadbou rastlín.

607,39 €

Zlepšenie životného prostredia výsadbou nových drevín, kríkov a stromov, skrášlenie verejných priestranstiev a
športovo oddychových zón v dvoch lokalitách mesta.

609,00 €

Trebišov - verejná nabíjacia stanica pre
elektromobily
Kompostovanie bioodpadu vo Veľkých
Kostoľanoch

SE13_024

Mesto Trebišov

SE13_025

Obec Veľké Kostoľany

Znižovanie vplyvu fosílnych palív inštaláciou elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily.

560,00 €

Možnosť zapojiť sa do ekologicky aj ekonomicky zaujimavého projektu kompostovania domácností.

700,00 €

SE13_026

Rodičovské združenie pri ZŠ
"Využitie vody s rozumom"
s MŠ Bystričany

Čiastočná rekonštrukcia budovy slúžiacej na verejné kultúrne a športové akcie v obci, zateplenie strechy,
výmena okien, výmena zvodov a následné zachytávanie dažďovej vody do podzemnej nádrže.

SE14_001

Divadlo bez domova

Drama LaborATorium

SE14_002

OZ Vagus

DOMEC

Divadlo bez domova prináša hercom a herečkám vedomie vlastnej hodnoty vo vzťahu s publikom.
Prvé denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova v Bratislave. Mesiac bez domova komunikačná kampaň.

699,80 €
20 000,00 €
37 800,00 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SE14_003

Depaul Slovensko

Pilotný projekt špecializovanej
ambulancie pre ľudí bez domova

Prvá špecializovaná ambulancia pre ľudí bez domova, ktorých odmietajú ošetriť zdravotnícke zariadenia
(prípravná fáza).

27 000,00 €

SE14_004

Oáza- nádej pre nový život
n.o.

Projekt na zjedenie

Ergoterapia a zároveň samozásobiteľský projekt ľudí bez domova a sociálne znevýhodnených rodín z Košíc.

10 000,00 €

NOTA BENE - z ulice do života

Zimný projekt kníh Nota bene búra predsudky o ľuďoch bez domova a pomáha 350 predajcom ľahšie prežiť
ťažké obdobie roka. Celoslovenská konferencia Ľudia bez domova je príležitosťou pre výmenu skúseností s
profesionálnou pomocou ľuďom bez domova.

25 000,00 €

Rodiny s deťmi z rómskej osady si za pomoci mladých architektov, vlastnej práce a špeciálneho programu
sporenia postavili nízkorozpočtové domy.

22 500,00 €

SE14_005

Proti prúdu

SE14_006

Člověk v tísni o.p.s. pobočka
Program bývania II. - asistencia bývania v
Slovensko, anglický názov
rómskych osídleniach
People in Need

SE14_007
SE14_008

Občianke združenie pri
Materskej škole, Kováčova
10, Starý Tekov
Občianske združenie PARK
TOPOĽČIANKY

Cvičme, učme sa a športujme, olympijské
Z grantu sa zakúpila hrová vežička, ktorú využíva 105 detí a rodinných príslušníkov.
ideály deťom vštepujme

2 700,00 €

Altánok prezidenta T.G. Masaryka

Vďaka grantu sa v topoľčianskom parku vybudoval altánok prezidenta T.G. Masaryka.

2 700,00 €

SE14_009

Obec Radobica

Zveľadenie kultúrno-športového areálu

Obec Radobica postavila stálu tribúnu na kultúrne vystúpenia a zveľadila detský areál nachádzajúci sa v kultúrnošportovom areáli obce o preliezkovú zostavu so šmýkalkami a hojdačkami. Zariadenia sú ekologického
charakteru s dlhodobou životnosťou a spĺňajú bezpečnostné, ekologické a aj estetické parametre. Vo
vynovenom priestore následne zorganizujeme rôzne akcie pre celé rodiny a občanov.

2 700,00 €

SE14_010

Občianske združenie
PATRIMONIUM SERVANDI

Dobrá zvesť aj pre 21.storočie alebo
Budujeme 3.tisícročie na základoch
dobrých tradíci

Pri príležitosti Vianoc 2014 bolo deťmi a mládežou nacvičené dramaturgické dielo Jasličková slávnosť. Bolo
odohraných 10 predstavení, na ktoré sa prišla pozrieť široká verejnosť.

2 430,00 €

SE14_011

Obec Bystričany

Cieľom realizácie projektu je úplné a funkčné sprevádzkovanie priestorov mini fitnes centra a posilňovne, ktorá
Uvedenie do prevádzky mini fitnes centra
bola stavebne upravená v rámci programu Naše mesto 2014. Rozsah činností v rámci projektu je vybavenie
a posilňovne v obci Bystričany vybavením
miestnosti športovou podlahovou krytinou, čiastočný obklad steny zrkadlovou plochou a vybavenie
interiéru
posiľňovacími prvkami a fitnes prvkami a zariadeniami.

SE14_012

Slovenská ornitologická
spoločnosť /BirdLife
Slovensko

Avescentrum vo Vtáčom raji

SE14_013

AUTIS

Snoezelen terapia

SE14_014

Rodičovské združenie pri
Učíme sa v prírode
Materskej škole v Novákoch

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre ekovýchovné aktivity a prácu dobrovoľníkov v Avescentre v Sennom,
ktoré sa nachádza pri Senianskych rybníkoch vo "Vtáčom raji" - najvýznamnejšej ornitologickej lokalite na
Slovensku. Urobíme nevyhnutné opravy Avescentra, postavíme vtáčiu bytovku a vyrobíme vtáčí chodník pre deti
s maketou vtáčej búdky v nadživotnej veľkosti. Zorganizujeme tradičnú exkurziu "Vítanie žeriavov". Prispejeme
tak k zvýšeniu verejného povedomia a tým aj k zlepšeniu ochrany prírody v tomto jedinečnom území
Snoezelen terapia bude zaradená do denného plánu detí Trenčianskeho autistického centra, sprístupnená aj pre
deti z okolia a ich rodinných príslušníkov. Budú ju vykonávať po odbornej príprave zamestnanci centra denne v
kombinácii s inými terapiami. Miestnosť na to určená sa nachádza na druhom poschodí centra. Snoezelen je
multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových
prvkov, vôní a hudby. Vyvoláva zmyslové pocity, usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit
pohody, vyvoláva spomienky, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia.
,,Učíme sa v prírode"- vytvoriť náučné centrum v areály MŠ, ktoré bude:
-tým najlepším a najvhodnejším miestom učenia sa, získavania skúseností, chápania súvislostí, tvorivého
riešenia problémov,
-miestom hlbšieho rozvoja emocionality, prežívania, vytvárania si hodnotového systému,
-úžasným terapeutickým prostriedkom pri liečbe porúch pozornosti, odbúravaní stresu, predchádzaní obezite
u detí,
-miestom, ktoré tvorí základ pre rozvoj ekologicky gramotného človeka,
-miestom, ktorému sa určite oplatí venovať nepretržite veľkú pozornosť
-spontánne a cieľavedomé pozorovanie,
-dostatok priamych zmyslových podnetov a myšlienkové spracovanie,
experimenty
-obsah vedomostí o životnom prostredí

SE14_015

ArTUR

Ekotúra krajom Šúra

Následne po kolaudácii vzdelávacieho ekocentra zrekonštruovaného z budovy starej školy v Hrubom Šúre
nasleduje vybudovanie náučného chodníka. Chodník spojí Ekocentrum s meandrami Malého Dunaja,
Agrokruhmi na biofarme, permakultúrnou záhradou, Slamenou kopulou a rekonštruovaným mlynom. trasa je
vhodná nie len na pešiu turistiku, ale aj na cykloturistiku. Chodník prechádza typickým lužným lesom. Je určení
širokej verejnosti a chceme ním upriamiť pozornosť miestneho obyvateľstva na potrebu ochrany svojho
prostredia ako i k pritiahnutiu ľudí zo širokého okolia a Bratislavy ako ďalší program a alternatívu k známemu
Sencu. Chodník je vhodný aj pre rodiny s deťmi.

SE14_016

Ivan Orgoník

Orgoník 2014

Po náhlom a nečakanom úmrtí manželky zostal sám so svojím prijímom robotníkka na výchovu štyroch detí vo
veku 4, 10, 12, 22 rokov. Podporu použije na úhradu nákladov spojených s MŠ, ZŠ (predovšetkým strava - obedy,
ZRPŠ, krúžky)
Predkladáme žiadosť o pokračovanie vo finančnej pomoc na preklenutie ťaživej životnej situácie dvoch
pozostalých nezaopatrených detí - Daniela a Petra Kapičáka po smrti ich otca - dlhodobého zamestnanca
Slovenských elektrární pána Františka Kapičáka, ktroý zomerel 1.4.2013 a predtým ako zomrel sa sám staral o
svoje deti od roku 2011, kedy zomrela jeho manželka - mama detí po ťažkej chorobe.
Cieľom projektu je podporiť Daniela pri dokončení štúdia na VUT FIT v Brne informatika a Petra pri dokončení SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch.

SE14_017

Daniel Kapičák , Peter
Kapičák

Pomoc pozostalým deťom

SE14_018

Taliansko - Slovenská
obchodná komora

Dolce Vitaj

SLSPa14_01

VČELÍ DOM

Be a Bee

Zabezpečenie jazykovej výučby dobrovoľníkmi pre deti a mladých ľudí z detských domovov Modra Harmónia,
Malacky, Bratislava, Trnava, DVC Dunajská Lužná a pre deti združené v Asociácii náhradných rodín.

SLSPa14_02

Toastmasters Bratislava

Public Speaking Contest – Toastmasters
2014

Podpora určená na prenájom priestorov a catering na rečníckej súťaži so zahraničnou účasťou.

Tenis - šport jednotlivcov v kolektíve

Zabezpečenie sravy, tréningových pomôcok a dopravy za účelom zvýšenia kvality prípravy na vrcholné športové
podujatia.

SLSPa14_03

Tenisový klub Slovan

SLSPa14_04

Alkan klub horských športov

SLSPa14_05
SLSPA14_06
SLSPa14_07
SLSPa14_08

Lyžiarsky klub Valčianska
dolina
Klub rýchlostnej kanoistiky
Nováky
OZ Integrácia Svieti pre
všetky deti rovnako
Truc sphérique

VII. ročník Festivalu Dolce Vitaj, festivalu talianskej kultúry na Slovensku. Kultúra ako vyjadrenie “soft
diplomacy” umožňuje dosahovať ciele, ktoré politike dovolené nie sú, pretože vytvára príležitosť pre lepšie
vzájomné porozumenie medzi subjektmi z rôznych kultúrnych kontextov. Festival sa už tradične konal celý
mesiac jún a vdýchol život námestiam a uliciam štyroch slovenských miest. Bolo konaných 11 podujatí, 10
koncertov, 3 výstavy a 22 filmových premietaní, na ktorých sa zúčastnili cca 15.000 účastníkov.

9. ročník, Beh na Chatu pri Zelenom plese,
Zabezpečenie upomienkových predmetov, pohárov pre víťazov a časomiery so spracovaním výsledkov.
memoriál Karla Jakeša
Realizcia výcvikového kempu zameraného na zlepšenie fyzickej kondície v rôznych športových odvetviach za
Výcvikový kemp 2014
účelom dosiahnutia lepších výsledkov v pretekovej sezóne.

2 695,50 €

2 700,00 €

1 494,45 €

2 669,40 €

566,10 €

2 958,30 €

18 000,00 €

9 897,68 €
500,00 €
3 300,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €

Víťazstvá nie su sny

Zakúpenie pretekárskej lode a vytvorenie podmienok na adekvátny tréningový proces.

2 500,00 €
5 000,00 €

Integrácia

Letný tábor v Chorvátsku a prenájom haly na koncert Integrácia 2014.

Nová synagóga - strecha pre súčasné
umenie

Záchrana významnej pamiatky pred chátraním a komerčným využitím, konkrétne kompletná rekonštrukcia
kupoly a položenie novej strešnej krytiny.

6 000,00 €
1 000,00 €

Nová Lipnica

Zabezpečenie ubytovania, stravy a cestovného pre mládež za účelom dobrovoľníckych aktivít, diskusií a turistiky.

SLSPA14_10

DOMKA - Združenei
saleziánskej mládeže
oz punkt

Bratislava Design Week 2014

SLSPA14_11

BK Slovan Bratislava

Belasá mládež

SLSPf14_01

Pezinský športový klub

Futbal pre všetky deti

SLSPf14_02

OŠK Trenčianske Stankovce Aby mládež nesedela doma.

Náklady na personálne a technické zabezpečenie úspešného podujatia Bratislava Design week.
Prenájom telocviční a ubytovanie za účelom športových sústredení a skvalitňovaní tréningového procesu
mladých členov basketbalového klubu.
Zakúpenie 2 ks striedačiek, 3 ks futbalových lôpt a teplákových súprav a 30 ks nepremokavých búnd pre deti a
mládež v klube.
Zkvalitnenie podmienok športovania mladých futbalistov rekonštrukciou šatní a spŕch, zakúpením práčky a
zrevitalizovaním hracej plochy.

SLSPa14_09

2 673,00 €

13 000,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SLSPf14_03

Mesto Turčianske Teplice

Mládež športuje

Výmena okien na budove šatní, zakúpenie ukazovateľa skóre a tréningových pomôcok pre skvalitnenie
tréningov detí a mládeže.

2 500,00 €

SLSPf14_04

TJ Tatran Oravské Veselé

Revitalizácia futbalového ihriska

Revitalizácia dlhodobo nevyhovujúcej plochy ihriska, a tým skvalitnenie tréningového procesu detí a mládeže.

2 500,00 €

SLSPf14_05

Obec Horné Saliby

Salibské deti, do toho!

SLSPf14_06

TJ Slovan Zemianske
Kostoľany

Dve obce s jedným cieľom

SLSPf14_07

Futbalový oddiel ŠK Štrba

Children

SLSPf14_08

Obec Blatnica

Deti- naša budúcnosť aj v športe
Podpora futbalovej mládeže v Spišskej
Belej
Futbalom k zdravému životnému štýlu
mládeže Lendaku

SLSPf14_09

MŠK SLAVOJ Spišská Belá

SLSPf14_10

Obec Lendak

SLSPf14_11

Futbalový klub Slovan Levice Podpora mládežníckeho futbalu

Zakúpenie 40 ks dresov, 2 ks prenosných futbalových brán a ďalšieho materálneho vybavenia potrebného pre
kvalitnú hru.
Nákup 20 ks lôpt, 70 ks trénngových tričiek a pomôcok nevyhnutných pre kvalitnú športovú prípravu, vybavenie
lekárničky.
Skvalitnenie športovej prípravy zakúpením 10 ks futbalových lôpt, malých futbalových bránok, balančných
dosiek, padákov a ďalších pomôcok.
Zvýšenie motivácie k športovaniu a posilnenie príslušnosti k futbalovému klubu zakúpením športovej výbavy pre
deti a mládež.

2 700,00 €
2 200,00 €
2 600,00 €
2 530,00 €

Skvalitnenie tréningového procesu detí zakúpením 4 prenosných futbalových bránok spĺňajúcich normy SFZ.

2 340,00 €

Docielenie bezpečnosti a estetizácie ihriska prostredníctvom rekonštrukcia oplotenia a prívod vody na
zavlažovanie ihriska.

2 530,00 €

Skvalitňovanie tréningov zakúpením fotobuniek na testovanie hráčov a zisťovanie pokrokov v ich výkonnosti.

2 500,00 €

Futbal chceme NON-STOP!

Úprava nevyužitej plochy v rámci areálu FC na tréningovú plochu a investícia do tréningových pomôcok.

2 653,00 €

V detstve sa všetko začína

Zlepšenie vzťahov medzi hráčmi, zvýšenie motivácie a pritiahnutie viac detí k futbalu vďaka novým tréningovým
pomôckam a kosačke.

2 847,00 €

Obec Heľpa

Malí futbalisti

Posilnenie hrdosti a príslušnosti k futbalovému klubu a zvýšenie radosti z hry vďaka novým futbalovým dresom.

2 000,00 €

SLSPf14_15

Obec Tvrdošovce

Nákup športového oblečenia a športových
Zakúpenie futbalových lôpt v počte 10 ks, plastových tréningových kuželov v počte 60 ks a 68 ks športového
potrieb pre neprofesionálne mládežnícke
oblečenia.
futbalové kluby

1 620,00 €

SLSPf14_16

Mestský športový klub
Slovan Trenčianske Teplice

Futbal deťom

Zvýšenie atraktivity a motivácie detí a mládeže vďaka novým dresom a novým futbalovým loptám.

3 000,00 €

SLSPf14_17

FK Tatran Turzovka

SLSPf14_18

OFK Tatran Bystré

Zakúpenie 30 ks futbalových lôpt a 42 ks futbalových dresov pre deti a mládež.
Budovanie vzťahu detí a mládeže k športu, ale aj zlepšenie vzťahov medzi deťmi z majoritnej a minoritnej
skupiny vďaka priateľkým zápasom v nových futbalových dresoch.

SLSPf14_19

SLOVAN FO MARKUŠOVCE

Kvalitnejšia výstroj, lepšia hra
Podporme deti, mládež a sociálne
odkázané deti - príď na ihrisko
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v
Nadácii Pontis Futbal to je hra!
Projekt pre lepšie podmienky našej
mládeže

SLSPf14_12
SLSPf14_13
SLSPf14_14

FC Tatran Kláštor pod
Znievom
Družstevník Dravce,
futbalový klub

SLSPf14_20

TJ Slovan Smižany

SLSPf14_21

Obec Divinka

SLSPf14_22
SLSPf14_23
SLSPf14_24
SLSPo14_01
SLSPo14_02
SLSPo14_03

Telovýchovná jednota
Málinec,Futbalový oddiel
Málinec
FUTBALOVÁ AKADÉMIA
BRATISLAVA

Rekonštrukcia šatní pre športovcov

Zakúpenie 2 ks futbalových brán a futballovej výstroje pre deti trénujúce v prípravnej skupine.
Vybudovanie a úprava vedľajších tréningových plôch s oporným múrom za účelom zlepšenia tréningových
podmienok a zvýšenia kapacity pre trénovanie.
Vytvrenie komfortných podmienok pre mladých športovcov zrekonštruovaním priestorov šatní a spŕch pri
futbalovom ihrisku.

Football Activity Park

Vybudovanie menšieho futbalového ihriska pre skvalitnenie tréningového procesu detí a mládeže.

2 500,00 €

Mesto Podolínec

SLSPo14_05

Obec Kladzany

Obnovená studňa vracia vodu do parku

SLSPo14_06

Mesto Zlaté Moravce

Zelené zátišie v Chyzerovciach

SLSPo14_07

Obec Dolný vadičov

Zelená oáza oddychu

SLSPo14_08

KST Kamarát Uhrovec

K prameňom Bebravy

SLSPo14_09

Čemerica Stakčín

SLSPo14_10
SLSPo14_11

Račiansky spolok
OBEC KURIMANY

Zachráňme vzácný tisovec dvojradový v
Stakčíne a vytvorme dendrologický
chodník
Obecná záhrada Rača
Premeňme skládku na zónu oddychu

SLSPo14_12

obec Nižný Slavkov

800. rokov obce Nižný Slavkov

Obec Horná Mariková

2 500,00 €
2 300,00 €

SLSPo14_04

Mesto Gelnica

2 500,00 €

Zakúpenie prenosnej futbalovej bránky, 22 ks dresov a tréningových pomôcok, ktoré pripsievajú k
skvalitňovaniu hry i vzťahu detí a mládeže k športu.

Revitalizácia mestského parku "park
Revitalizácia parku pre verejnosť- položenie zámkovej dlažby, výsadba drevín.
študentov" pri Základnej škole v Podolínci

SLSPo14_13

2 800,00 €

SLSP Futbal to je hra 2014

Zakúpenie dvoch párov futbalových brán na novovybudované futbalvé ihriská, ktoré slúžia na tréningových
Obec Dlhá nadOravou
Revitalizácia športového areálu
procesoch, majstrovských zápasoch a futbalových turnajoch.
Vytvorenie oceľo-betónovej vrstvy a jej prestrešenie tradičným dreveným šindľom na kostolíku v Zázrivej, ktorý
obec Zázrivá
Rekonštrukcia starého kostolíka v Zázrivej
slúži občanom a návštevníkom obce pri rôznych podujatiach.
Malebný výhľad z Kalvárie - obnova veže
Priatelia Znieva - občianske
Pomoc so spolufinancovaním rekonštrukcie kostola- jedinej turčianskej kalvárie a pokračovanie v sprístupňovaní
kostola Povýšenia svätého Kríža jedinej
združenie
veže ako vyhliadkového miesta.
Turčianskej kalvárie
Združenie na záchranu
Obnova Šerediovského kaštieľa v obci
Pokračovanie v záchrane kaštieľa, z grantu bol financovaný stavebný materiál a zakúpené lešenie.
Zborovského hradu
Zborov

SLSPo14_14

2 650,00 €
2 730,00 €

XXII.ročník Marikovských folklórnych
slávností
Remeselné dielne starých majstrov v
Gelnici
Folkorne slávnosti pod Pilskom - festival
beskydských goralov

Podpora ekologických aktivít obce zameraných na prezentáciu možností narábania s dažďovou vodou a tým
prispievať k celkovému šetreniu životného prostredia.
Zakúpenie lavičiek a drevín a s aktívnym zapojením dobrovoľníkov premena verejného priestoru a jeho
premena na oddychovú zónu.
Zakúpenie lavičiek, obrubníkov, zámkovej dlažby, hojdačiek a drevín, ktoré boli použité na vytvorenie
oddychového priestranstva v centre obce dostupného pre všetkých obyvateľov.
Nevyhnutné zabezpečenie náučného chodníka- grafické a materiálne spracovanie informačnýh tabúľ za účasti
dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na vyčistení chodníka..
Zabezpečenie oplotenia okolo vzácneho druhu dreviny a zasadenie informačných tabúľ za účelom vytvorenia
dendrologického chodníka a zvýšenia záujmu občanov o životné prostredie.
Zakúpenie spojovacieho materiálu na montáž schodiska a kúpa a výsadba drevín v oddychovej zóne.
Vyčistenie čiernej skládky a za pomoci dobrovoľníkov vytvorenie novej oddychovej zóny v obci.
Podpora osláv 800. výročia obce Nižný Slavkov, zabezpečenie ubytovania a stravy pre hostí účinkujúcich v
programe a spolufinancovanie reklamných materiálov.
Zabezpečenie stravy pre účinkujúcich a propagačných materiálov 22. ročníka Marikovských folklórnych slávností.

Zakúpenie stolov a stoličiek pre remeselníkov, ktoré budú slúžiť aj ďalším ročníkom remeselných dní v Gelnici. Z
grantu bol čiastočne zabezpečený aj propagačný materiál.
Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností pod Pilskom - festivalu beskydských goralov, najmä
zabezpečenie dopravy pre umelcov účinkujúcich v programe.
Piaty ročník všestranného festivalu v Šamoríne. Podpora z grantu bola určená na propagačné materiály, stravu a
Festival Pomlé - Chute, vína, tradície
ubytovanie pre účinkujúcich.
Podpora prievidzského podujatia, z grantu sa zabezpečilo najmä technické a materiálne vybavenie- zapožičanie
Na prievidzskom rínku
stánkov, pódia a ozvučenie podujatia.
Zabezpečenie dopravy a stravy pre účinkujúcich umelcov na 19. ročníku folklórnych slávností Pod kráľovou
folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou
hoľou s účasťou 3000 návštevníkov.
Zámutovská struna - prehliadka ľudových Zabezpečenie ozvučenia, odmien porotcom a stravy pre účinkujúcich na Zámutovskej strune, ktorá je
hudieb
prehliadkou ľudovej hudby.
KLENOVSKÁ RONTOUKA 2014 - 36. ročník
Preplatenie časti honorárov a cestovných nákladov pre vystupujúcich umelcov na 36. ročníku Gemersko Gemersko - malohontských folklórnych
malohontských folklórnych slávností.
slávností

2 500,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
5 150,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
1 502,00 €
2 070,00 €
2 000,00 €
2 300,00 €
2 000,00 €
3 478,00 €
3 000,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €

SLSPo14_15

Obec Sihelné

SLSPo14_16

Mesto Šamorín

SLSPo14_17

Mesto Prievidza

SLSPo14_18

Obec Liptovská Teplička

SLSPo14_19

Obec Zámutov

SLSPo14_20

Občianske združenie
RODON Klenovec

SLSPo14_21

90871.sk občianske
združenie

Habánske hody

SLSPo14_22

Mesto Šaľa

Tvorivo tradične aj netradične

SLSPo14_23

Obec Párnica

Ôsmo párnickô švábkobraňá

SLSPo14_24

Obec Halič

Haličské slávnosti s vôňou hliny

Zabezpečenie hrnčiarskych ukážok a tvorivých dielní, organizáciu výstavy venovanej histórii haličského
hrnčiarstva a výrobu jarmočných stánkov pre remeselníkov, ktorú budú slúžiť aj budúcim ročníkom.

2 500,00 €

Obec Trhová Hradská

Zelené zdravie

Vytvorenie priestoru na odych pre dôchodcov, ale aj širokú verejnosť, vybudovanie chodníka, umiestnenie
altánku, výsadba drevín a založenie trávnika.

2 000,00 €

Mesto Stará Turá

10. ročník Remesiel našich predkov v
Starej Turej

Preplatenie stravy pre dobrovoľníkov a účinkujúcich a technické zabezpečenie podujatia.

2 000,00 €

SLSPo14_25
SLSPo14_26

Použitie grantu na zakúpenie prístrešku z nepremokavej textílie na pokrytie habánskej izby prezentujúcej
typickú habánsku rodinu v minulosti. Materiál bude vyúžívaný aj počas ďalšách ročníkov podujatia.
Nákup materiálu na kreatívne workshopy a časť odmien pre rezbárov, ktorí vytvorili trvalú umeleckú hodnotusochy do betlehema.
Podpora sprievodného kultúrneho programu podujatia s náležitým ozvučením a náklady spojené s propagácio
podujatia s cieľom zvýšiť návštevnosť aj do budúcich ročníkov.

2 000,00 €
2 500,00 €
1 700,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €

1 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €

Č. zmluvy

SLSPs14_01
SLSPs14_02
SLSPs14_03

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Nezisková organizácia L plus
S
Krajská knižnica Ľudovíta
Štúra
Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev
ako dar

Listy Emilovi, Spomínam na Paríž II., Music Náklady spojené s prípravou a realizáciou hier Spomínam na Paríž II., Listy Emilovi, a hudobných večerov Music a
a la Carte
la Carte.
Preplatenie nákladov spojených s organizovaním Celoslovenskej súťaže študentských časovisov a mladých
Štúrovo pero
novinárov.

14 000,00 €
35 000,00 €

Poznaj svoje peniaze

Podpora dlhodobého programu zameraného na rozvoj sociálno- finančnej gramotnosti na základných a
stredných školách.

SLSPs14_05

Bratislavské bábkové
divadlo

Projekty BBD v roku 2014

Podpora výroby inscenácie "Kvak a Čľup" pre detského diváka v bábkovom prevednení.

Nadácia Ekopolis

SLSPs14_07

Klub priateľov DAB
Inscenácia Sudcove starosti
Slovenské komorné divadlo Generálna podpora činnosti SKD Martin v
Podpora realizácie divadelných projektov Slovenského komorného divadla v roku 2014 .
v Martine
roku 2014
Náklady spojené s vydaním knihy Detskej univerzity Komenského, počas ktorej sa deti cez prázdniny vzdelávajú
Združenie Maxa Reinharda Kniha DUK 2014
hravou formou.
15. Medzinárodný festival
Náklady spojené s personálnym pokrytím, propagáciou, nájmom kinosál za účelom organizovania festivalu
Človek v ohrozeni
dokumentárnych filmov Jeden svet
dokumentárnych filmov Jeden svet so širokospektrálnym zameraním..
Občianske združenie Street
Banka roztancuje školy 2014
Pokrytie organizácie projektu zameraného na motiváciu detí k fyzickej aktivite- tancu zábavnou formou.
Dance Academy
ORFEO, združenie
koncertných umelcov a
Viva Musica! festival 2014
Honoráre a cestovné náklady pre umelcov vystupujúcich na úspešného festivalu Viva Musica!
pedagógov hudby, o. z.
DANUBIANA-Centrum
Prvá etapa realizácie priestorovej inštalácie diela Rudolfa Síkoru, ktorého výtvarnú podobu umelec venoval
Dunajské Stonhenge
moderného umenia,n.o.
múzeu.
Pokrytie nákladov spojených s realizáciou divadelnej inscenácie, ktorá otvára tému súčasného človeka vo svete
Divadlo Aréna
Tracy Letts: Killer Joe
zväčšujúcich sa sociálnych rozdielov.
Rozvoj inovatívnych vzdelávacích a
Grant prispel k realizácii medzinárodnej letnej školy European Company Law, vedeckej konferencie
Právnická fakulta Univezity
vedeckých vysokoškolských aktivít v
„Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“ a vedeckej konferencie
Komenského v Bratislave
oblasti práva
„Medicína a právo".
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied
Geopolitické omyly dvadsiateho storočia Náklady spojené so zostavením publikácie na výučbu predmetu Politická geografia, i pre širokú laickú verejnosť.
Univerzity Komenského
Vysoká škola výtvarných
Edukačné pomôcky na zabezpečenie
Zabezpečenie základných pomôcok na výuku kresby figúry, ktoré slúžia všetkým študentom univerzity.
umení
výučby kresby
Ekonomická Univerzita v
Preplatenie časti nákladov spojených s organizovaním 7. ročníka Modelovej konferencie študentmi
Bratisalva, Fakulta
Modelová konferencia 2014
medzinárodných vzťahov, ktorá je pre nich priestorom priblíženia praxi prostredníctvom modelových negociácií.
medzinárodných vzťahov
Univerzita Pavla Jozefa
Podpora projektu fungujúceho od roku 2011 zameraného na prevenciu ústneho zdravia a popodru
Spolu za zdravý a krásny úsmev
Šafárika v Košiciach
sebarealizácie študentov zubného lekárstva.
Vysoká škola múzických
Istropolitana Projekt´14 - Workshopy a
Medzinárodný festival divadelných vysokých škôl, ktorého sa zúčastnili divadelné súbory z 15-tich krajín sveta.
umení v Bratislave
Artfactory

SLSPs14_11
SLSPs14_12
SLSPs14_13
SLSPS14_14
SLSPS14_15

SLSPvs14_01
SLSPvs14_02
SLSPvs14_03
SLSPvs14_04
SLSPvs14_05
SLSPvs14_06
SLSPvs14_07
SLSPvs14_08
SLSPvs14_09
SLSPvs14_10
SLSPzgp14_01
SLSPzgp14_02

Technická univerzita v
Košiciach
Ekonomická univerzita v
Bratislave - Obchodná
fakulta
Prešovská univerzia v
Prešove, Fakulta športu
Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v
ŽILINE
Klub priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej
dopravy
Rodičovské združenie pri
Materskej škole Jakubov

Anketa Strom roka - 12. ročník

Personálne pokrytie, náklady na propagáciu a ošetrenie víťazných stromov v úspešnom projekte zameranom na
zvýšenie povedomia o hodnote stromov a ich záchranu.
Náklady spojené s realizáciou inscenácie Sudcove starosti.

SLSPs14_06

SLSPs14_10

5 000,00 €

Vzdelávaním k úspechu

Nadácia pre deti Slovenska

SLSPs14_09

40 000,00 €

Podpora vzdelávania mladých dospelých študentov z detských domovov formou zabezpečenia učebných
pomôcok, školného, stravy, cestovného.

SLSPs14_04

SLSPs14_08

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

4 500,00 €
10 000,00 €
9 000,00 €
14 900,00 €
9 000,00 €
13 600,00 €
13 500,00 €
30 000,00 €
13 000,00 €
20 000,00 €
13 500,00 €

2 836,12 €
2 980,00 €
2 914,01 €
3 000,00 €
3 000,00 €

Modernizácia Technického Vybavenia
Vysielacej Miestnosti Rádia 9

Zakúpenie technického vybavenia študentského Rádia 9, odstránenie technických výpadkov a zvýšenie kvality
vysielania.

2 990,00 €

University Dance Center - univerzitné
tanečno-pohybové centrum

Technické a materiálne skvalitnenie tanečných a pohybových hodín v univerzitnom tanečnom centre University
Dance Center.

3 000,00 €

Šporťáčik - detský letný tábor

Zakúpenie kompletného športového vybavenia, ktoré bude slúžiť aj počas ďalších rokov organizovania športovovzdelávacieho detského tábora.

2 998,00 €

Dajme rádiu Aetter lepšiu kvalitu

Technické zabezpečenie študentského rádia a priblíženie sa tak kvalitou k veľkým slovenským rádiám.

2 995,70 €

Modernizácia vysielacieho štúdia Rádia
RAPEŠ

Technické zdokonalenie vysielacieho šúdia študentského rádia zakúpením tlmiaceho materiáli, odposluchov,
vysielacieho PC a servera.

2 994,55 €

Oprava interiéru Viedenskej električky lokomotívy GANZ Eg 6

Zachovanie historickej hodnoty vďaka obnove a záchrane interiéru historickej elektrickej lokomotívy.

1 000,00 €

Bezpečne na ceste

Učenie sa pravidlám cestnej premávky v areáli materskej školy hravou formou na novovybudovanom
dopravnom ihrisku.

1 000,00 €

SLSPzgp14_03

Základná škola s materskou
Hrajme Floorball
školou Helcmanovce

Upevnenie pozitívneho vzťahu detí k športu zakúpením florbalových hokejok, brankárskej výstroje, heliem a lôpt.

SLSPzgp14_04

ARTEM, občianske združenie Identifikačný kód Slovenska 2014

Významné umelecké ocenenie pre 21 osobností z rôznych oblastí umenia na Slovensku.

SLSPzgp14_05

Tenisový klub mládeže
Betliar

SLSPzgp14_06

JHT activity

SLSPzgp14_07

Základná škola

Živá učebňa alebo bezpečne aj na ceste

Výstupom projektu je živá učebňa v prírode a prenosné detské dopravné ihrisko v areáli školy.

Rodičovské združenie pri
Materskej škole
Občianske združenie Obec
Turecká - Halušky

Ihrisko pre najmenších

Bezpečné trávenie času na školskom dvore vďaka novej hernej zostave pre takmer 150 detí materskej školy.

1 000,00 €

20. Majstrovstvá sveta vo varení a jedení
bryndzových halušiek

Nákup 250 ks upomienkových predmetov pre súťažiacich a návštevníkov podujatia 20. ročník Majstrovstiev
sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.

1 000,00 €

SLSPzgp14_10

Tenisový klub ŠTK Šamorín

Podpora tenisovej mládeže

Skvalitnenie tréningového procesu detí a mládeže zakúpením rakiet a tenisových loptičiek.

1 000,00 €

SLSPzgp14_11

Základná škola s MŠ
Ľubochňa

Finančne gramotný žiak

Náklady spojené so zabezpečením projektu za účelom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov.

1 000,00 €

SLSPzgp14_12

Toptenis,N.O

Family cupík 7 ročník

Vedenie mládeže k športu a zdravej výžive. Financovanie občerctvenia, medajlý a cien a prenájmu počas súťaže.

SLSPzgp14_13

Aktívny vozík, občianske
združenie

Višňové - Poďme spolu

SLSPzgp14_14

Modranská Beseda

Nový príbeh sirotinca

SLSPzgp14_15

Občianska iniciatíva
GRINAVA

Prázdne bude plné!

SLSPzgp14_16

Materská škola
Športujme spolu!
Ondrašovská 55, L. Mikuláš

SLSPzgp14_08
SLSPzgp14_09

SLSPzgp14_17
SLSPzgp14_18
SLSPzgp14_19
SLSPzgp14_20
SLSPzgp14_21
SLSPzgp14_22

Rozvoj súťažného tenisu detí a mládeže v Preplatenie nových tenisových dresov a prenájom tenisových dvorcov, nábor nových členov a zvýšenie počtu
okrese Rožňava
aktívnych hráčov v detských a mládežníckych kategóriách.
Úhrada nájmu tenisových kurtov a profesionálnych trénerských služieb, čo viedlo k zvýšeniu kvality tréningov.
Tenisové turnaje do 10 rokov
Súťaže podporili zdravé súperenie a vznik nových priateľstiev.

Podpora telesne oslabených a postihnutých deti a mládeže preplatením vstupného na plaváreň, lístkov do kina a
cestovného na výlety.
Podieľanie sa na záchrane historicky významnej budovy modranského sirotinca, konkrétne financovaním
klampiarnskeho materiálu.
Z financií grantu a darov sa zakúpilo 156 nových kníh, ktoré sú prístupné v multifunkčnom občianskom združení
pre akékoľvek deti z okolia.
Zakúpenie športového náčinia na školský dvor pre 40 detí navšetvujúcich materksú školu a podpora ich pohybu
zábavnou formou.

Projekt na vybavenie tmavej Snoezelen miestnosti sprístupnil inovatívnu terapiu skupine postihnutých detí a
mládeže.
Podpora kreatívnych aktivít združenia formou zakúpenia nového šijacieho stroja pre členov združenia i
Ateliér nápadov o.z.
Zázračný šijací stroj
verejnosť. Stroj slúži tiež rodinám v hmotnej núdzi, ktorí si prichádzajú opravovať odevy.
Združenie mariánskej
Zlet 2014 (celoslovenské stretnutie členov Úhrada poplatkov pre účastníkov podujatia zo sociálne slabších rodín a s telesným postihnutím. Podujatie
mlážede
združenia)
obsahovalo množstvo workshopov, prednášok a aktivít.
Stretnutie členov občianskeho združenia Podpora rodín s dieťaťom s vývojovou vadou na spoločnom stretnutí prostredníctvom spoznania sa, výmeny
Občianske združenie PECKA
PECKA
skúseností a vzájomnej podpore.
Podpora športovania detí a mládeže zabezpečením účasti na hokejovom kempe, získavanie nielen športových,
HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV
Reprezentujeme svoj klub a svoje mesto
ale aj osobných životných skúseností mladých ľudí.
ONAS

Lyžiarsky klub Victory

Snoezelen terapia - Svetlo pre NÁS

Podpora športu detí v zjazdovom lyžovaní Zabezpečenie ubytovania na športovom kempe zameranom na všestranný kondičný a koordinačný rozvoj detí.

999,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

950,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SLSPzgp14_23

Cirkevná materská škola
Márie Mazzarellovej v
Bratislave

Deti, poďte sa hrať von na náš vynovený
školský dvor!

Revitalizácia detského ihriska zakúpením novej multifunkčnej hracej zostavy pre 100 detí navštevujúcich
materskú školu.

Motivácia 195 žien všetkých vekových kategórií a podpora ich záujmu o zdravý životný štýl prostredníctvom
Zaskáč si pre zdravie pri slovenskom mori
podujatia a prednášky o zdravej výžive. Grant bol použitý na prenájom trampolín.
Športový rozvoj a napredovanie oddielu Zakúpenie pomôcok pre 65 členov klubu a zabezpečenie účasti najlepšieho pretekára na medzinárodnom turnaji
ŠKP Čadca
v Zahrebe.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
1 000,00 €

SLSPzgp14_24

Šport - životný štýl n.o.

SLSPzgp14_25

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE ODDIEL KARATE

SLSPzgp14_26

Gymnázium, Grösslingová
18, Bratislava

Názornejšie pokusy

Inovácia vúučby fyziky na gymnáziu zakúpením prístroja na snímanie a vyhodnocovanie rôznych fyzikálnych
procesov inovatívnym spôsobom.

1 000,00 €

SLSPzgp14_27

Mládežnícky basketbalový
klub KARLOVKA

Podpora basketbalistov MBK KARLOVKA

Pomoc so zabezpečením ubytovania a stravy na letnom basketbalovom sústredení najmä pre deti zo sociálne
slabších rodín.

1 000,00 €

SLSPzgp14_28

Obec Vyšná Slaná

Obnova pamätníka "Kameň vďaky"
padlým vojakom

SLSPzgp14_29

Mesto Bardejov

Kvapôčka športovkyňa

SLSPzgp14_30

Občianske združenie
Slovenská rada
rodičovských združení Tvorivé dielne
Rodičovské združenie pri ZŠ
sv. Svorada a Benedikta

SLSPzgp14_31
SLSPzgp14_32
SLSPzgp14_33
SLSPzgp14_34
SLSPzgp14_35

Rodinné centrum Motýlik
(RC Motýlik)
CPM-Centrum prevencie
mládeže Čadca
Saleziáni don Bosca –
Slovenská provincia
PZ Jeleň Veľká Poľana so
sídlom v Snine
Mestský športový klub
Hurbanovo (MŠK
Hurbanovo)

Zachovanie historického významu pamätníka "Kameň vďaky" padlým vojakom v obci jeho vyčistením a
vytvorením oddychovej časti v jeho blízkosti za účasti 20 dobrovoľníkov.
Zakúpenie športového oblečenia a športového náčinia pre 130 detí, identifikácia malých reprezentantov školy
na športových a rôznych spoločenských akciách a súťažiach.

960,00 €
1 000,00 €

653,00 €
1 000,00 €

Vybavenie celodenne využívanej voľnočasovej miestnosti pre deti, vďaka čomu sa deti cítia pohodlne a zvýšila sa
ich motivácia pre voľno časové aktivity.

1 000,00 €

Vzdelávanie má budúcnosť

Zakúpenie pomôcok na výučbu Montessori metódou, ktorú zamestnanci rodinného centra hodnotia ako jednu z
faktorov osobnostného vývoja detí.

1 000,00 €

Mládež proti kriminalite

Podpora aktivít zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže.

Právo na „dôstojné ľudské bývanie“ je
základné ľudské právo.

Podpora činnosti saleziánov na košickom sídlisku Lunik IX., použitie grantu na projektovú dokumentáciu
budúceho bývaniaí pre obyvateľov sídliska.

Kultúrne CENTRUM obce Veľká Poľana

Zakúpenie časti materiálu a stravy na dobrovoľníckych aktivitách zameraných na výstavbu oddychového altánku.

998,00 €
1 000,00 €
600,00 €

Patríš medzi nás - mladých futbalistov.

Zakúpenie 15 kompletných dresov pre mladých futbalistov.

1 000,00 €

Pokračovanie v rekonštrukcii historickej pamiatky- kostola v Sedliackej Dubovej.

1 000,00 €

Možnosť využitia nového hracieho prvku zakúpením destkého kolísadla pre deti z materskej školy.

SLSPzgp14_36

Dubova Colonorum

Prinavráťme zašlú slávu starobylému
kostolíku

SLSPzgp14_37

Rodičovské združenie
Trnava Botanická

„Učíme sa zdravo žiť, aby sme boli fit“

SLSPzgp14_38

BMX TEAM LIPTOV

Podružná prípojka prívodu elektr. energie Zabezpečením elektrickej prípojky zrýchlenie času prípravy tréningu a tým skvalitnenie šporotového vyžitia
na dráhu BMX.
mládeže.

SLSPzgp14_39

Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
PARK

"Športom k novým priateľstvám"

Zakúpenie stolného futbalu a stolnotenisového stola na aktívne trávenie voľného času seniorov.

440,00 €

SLSPzgp14_40

MŠ Budovateľská 8,Prešov

Olympijské hviezdičky

Ceny pre deti v športovej súťaži v materksje škole, vedenie k fyzickej aktivite hravou formou.

500,00 €

SLSPzgp14_41

ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra Hudba nás spája

Zakúpenie ozvučovacej techniky pre základnú umeleckú školu za účelom jej využitia na hudobných podujatiach.

1 000,00 €

Športujeme v PRIMULKE.

Zakúpenie telovýchovného náradia za účelom zefektívnenia výchovy detí k športu, ktoré využíva 145 detí.

1 000,00 €

Poď s nami do tábora!

Zakúpenie materiálu na aktivity realizované s deťmi v tábore.
Úprava priestoru pri hlavnom vstupe do historickej budovy školy, ktorá v roku 2014 oslávila sté výročie svojho
vzniku.
Obnova streetbalového ihriska pre mládež mesta Šahy s ich aktívnou účasťou a pomocou dobrovoľníkov, kúpa
oplotenia, materiálu na basketbalové koše a farieb na maľovanie.

Neinvestičný fond "Deti
naša budúcnosť"
S3eŠKa
Gymnázium J. FranciscihoRimavského
Mesto Šahy

Streetbalové nadšenie v uliciach Šiah

SLSPzgp14_46

FIDLICANTI

Príprava a nahrávanie CD Orešanská
veselica

SLSPzgp14_47

ŠK VICTORY STARS NOVÁ
DUBNICA

SLSPzgp14_48

Archa, n. o.

SLSPzgp14_49

Rodičovská rada pri
Gymnáziu Púchov

Watchdog Office

SLSPzgp14_50

OZ DFS Čajka

DFS Čajka letí na juh

SLSPzgp14_51

Obecný úrad Vyšné Repaše Brána II

SLSPzgp14_42
SLSPzgp14_43
SLSPzgp14_44
SLSPzgp14_45

SLSPzgp14_52
SLSPzgp14_53

SLSPzgp14_54

SLSPzgp14_55

Rodičovské združenie pri
Základnej škole s materskou
školou Rybník
Futbalový klub Šarišské
Dravce
DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava Daliborovo nám
Združenie príbuzných,
priateľov a ľudí s
psychickými poruchami
Krídla

500,00 €
1 000,00 €

Sto rokov pod sivou vežičkou

735,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Nahrávanie CD deťmi z folklórneho súboru, ktorého cieľom je zachovanie hudobného dedičstva pre budúce
generácie. Pozitívnym výsledkom je tiež nadobúdanie skúseností a formovanie osobností mladých talentov.

1 000,00 €

BAVÍME SA FLORBALOM

Zakúpenie dresov, florbalových hokejok a loptičiek za účelom skvalitnenia športovej aktivity a motivácie detí.

1 000,00 €

Rekonštrukcia interiéru DSS - Archa

Skvalitnenie života imobilných klientov domova sociálnych služieb rekonštrukciou kúpeľne na bezbariérovú.

1 000,00 €

Zakúpenie fotografického príslušenstva pre žiakov gymnázia za účelom zvýšenia kvality šúdia a možností
sebarealizácie.
Použitie prostriedkov na dopravu, občerstvenie a propagačné materiály spojené s účasťou súboru na
medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov.

985,00 €
1 000,00 €

Pokračovanie v rekonštrukcii hobvodového múra farského kostola s aktívnym zapojením mládeže.

1 000,00 €

Preberáme štafetu -

Zakúpenie materiálu na workshopy pre deti a mládež za účelom priblíženia tradičných umeleckých techník.

1 000,00 €

Šport pre mladých

Zakúpenie 20 ks jednotných futbalových dresov, prenosnej futbalovej brány za účelom skvalitnenia
tréningového procesu.

1 000,00 €

Muflón Ancijáš

Zorganizovanie výchovno- rekreačného detského letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín.

1 000,00 €

Na Krídlach k samostatnosti

Náklady spojené s vydaním publikácie za účelom podpory osamostatňovania klientov.

700,00 €

SLSPzgp14_56

Youth With A Mission

SLSPzgp14_57

ŠK SokoLH o.z.

"Dobrodružstvo s otcom" - vovedenie do
dospelosti;
zrnká piesku

SLSPzgp14_58

Detská organizácia Fénix

Veľtrh povolaní

SLSPzgp14_59

Vychova k slobode OZ

Postavme si z hliny dom

SLSPzgp14_60

Športový klub LABDA

Junior Labda Cup, 7. ročník

Náklady spojené s organizovaním žiackeho futbalového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 5 futbalových klubov.

1 000,00 €

SLSPzgp14_61

Základná škola Ul. 17.
Novembra 31 Sabinov

Moderná škola hrou

Zakúpenie didaktických pomôcok za účelom skvalitnenia vzdelávacieh procesu, ktoré využíva 180 žiakov školy.

1 000,00 €

SLSPzgp14_62

Športový klub PARBAT

Obnova červenej turistickej značky na
východnom hrebeni Nízkych Tatier –
pokračovanie 2014

Zakúpenie pracovného náradia, strava a pitný režim pre dobrovoľníkov, ktorí spriechodňovali turistický chodník
na východnom hrebeni Nízkych Tatier.

SLSPzgp14_63
SLSPzgp14_64

SLSPzps14_01

Školský basketbalový klub
JUNIOR Levice
Telovýchovná jednota
Javorinka Levoča

(NE)POSTOJ A HRAJ!
ping-pong pre všetkých

Športový klub nevidiacich a
slabozrakých športovcov
Aj keď nevidím, predsa športujem
Scorpioni Nitra

Zakúpenie softbalového náčinia, ktoré sa využilo pri víkendových aktivitách detí s ich rodičmi.

1 000,00 €

Zakúpenie piesku za účelom vybudovania ihrísk na plážový volejbal pre mládež.
Preplatenie ubytovania a nákup kreatívneho materiálu za účelom rôznych zážitkových hier a aktivít zameraných
na sebapoznávanie. Projektu sa zúčastnilo viac ako 350 detí z celého Slovenska.
Materiál na vybudovanie ekologického domčeka za aktívnej účasti detí, ktorý im teraz slúži ako priestor na
výušbu.

1 000,00 €

Zakúpenie 10 ks basketbalových lôpt a cestovné náklady za účelom súťažných strenutí s cieľom motivácie detí a
ich zdravého životného štýlu.
Kúpa 2 ks nových pingpongových stolov, čím boli rozšírené a sprístupnené možnosti športových aktiivít vo forme
stolného tenisu hlavne pre mládež.
Prenájom kolkárne na častejšie trénovanie 18. nevidiacich a slabozrakých športovcov- členov športového klubu.

1 000,00 €
1 000,00 €

400,00 €
980,00 €
600,00 €

1 000,00 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SLSPzps14_02

Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov

Aj tenisti na vozíku túžia po úspechu,
víťazstvách a uznaní!

Náklady spojené s účasťou na športových súťažiach zdravotne postihnutých športovcov, napr. Slovakia Open v
tenise na vozíku.

3 000,00 €

SLSPzps14_03

Slovenský zväz tanečného
športu na vozíčku

Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2014

10. ročník podujatia venovaného pamiatke zosnulej tanečníčky s Downovým syndrómom. Grant bol použitý na
zabezpečenie ubytovania pre tanečníkov a prenájom priestorov pre tancovanie.

3 000,00 €

SLSPzps14_04

Nadácia pre človeka v núdzi
Pétanque v nás
a prevenciu kriminality

Zakúpením profesionálneho materiálneho vybavenia bolo umožnené znevýhodneným športovcom umožnené
zúčastňovať sa na turnajoch organizovaných Slovenskou federáciou petanqu.

2 000,00 €

SLSPzps14_05

Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád

Národné atletické preteky špeciálnych
olympiád

SLSPzps14_06

Klub OMD Farfalletta Žilina

Boccia - naša šanca, náš úspech

SPD13_018

Dávid Počatko

Dávidko napriek ochrnutiu nôh bude
bicyklovať

SPD13_055

Martin Prešinský

Život chorého Martinka skvalitníme aj po
zdravotnej stránke

Zabezpečenie prenájmu priestorov, stravy a ubytovania pre mentálne postihnutých športovcov, ktorí sa
zúčastnili Národných atletických pretekov špeciálnych olympiád v Bratislave.
Vytváranie adekvátnych podmienok na sebarealizáciu zdravotne postihnutých ľudí v paraolympijskom športe
boccia.
14-ročný Dávid sa narodil s diagnózami rázštep chrbtice a hydrocefalus. Od narodenia absolvoval už šesť
náročných operácií, no aj napriek tomu ostal od pása dolu ochrnutý. "V škôlke a aj v škole bol integrovaný medzi
zdravé deti. Často sa nás pýtal, prečo nemôže behať, bicyklovať sa, jazdiť na lyžiach... Odpovede boli ťažké,"
priznáva Dávidkov otec, pán Ján Počatko. Srdce pre deti splní Dávidkov sen o bicyklovaní - darujeme mu nový
handbike. (ak)
Starostlivosť o malého Martinka z Trnovca nad Váhom sme jeho matke aspoň čiastočne uľahčili už v roku 2011.
Pomohli sme im s rekonštrukciou kúpeľne a so zavedením vody. Martin má od narodenia viaceré diagnózy, no
najviac obmedzujúca je detská mozgová obrna a skolióza. Rehabilitačným pobytom mu pomôžeme skvalitniť
život aj po zdravotnej stránke. (ak)

Rebeka Pečnerová

Rebeka svoj príchod na svet nemala ľahký. Narodila sa s detskou mozgovou obrnou, s prevahou postihnutia
dolných končatín. Keď mala osem mesiacov, lekár rodičom oznámil, že je to beznádejné a bude z nej ležiace
dieťa. Vtedy sa jej mame zrútil svet. Akoby toho nebolo málo, opustil ich aj Rebekin otec. Mama sa však
Dospievajúcej Rebeke chýba už len kúsok
nevzdala a začal sa boj. Nasledovali operácie, množstvo liečení a kúpele. Výsledok sa však dostavil. Dnes je z
k cieľu
Rebeky krásna štrnásťročná slečna, žiačka 8. ročníka. Dosahuje vynikajúce výsledky a hrá aj na klavír. Je len malá
chybička a to tá, že vie chodiť len za pomoci chodítka. Veľmi by sa chceli dostať do rehabilitačného centra, ale
nemajú dostatok finančných prostriedkov. (ah)

2 500,00 €

Vanesska Nagyová

Handlovčanka Vanesska je krásne usmievavé dievčatko plné elánu. Žiť ako ostatné detičky jej však zabránila
detská mozgová obrna a mozgové ochorenie. K týmto vážnym diagnózam sa pridružili aj problémy s očkami a
Vanesskine pokroky dodávajú jej rodičom
štítnou žľazou. Vanesska sa nevzdáva a usilovne cvičí, aby raz mohla behať ako jej kamaráti. Vďaka
silu bojovať
rehabilitáciám v Dunajskej Lužnej štvornožkuje. Rodičia Jana a Zoltán chcú dcérkine pokroky podporiť aj
rehabilitáciami v košickom zariadení, na ktoré im už neostávajú peniaze. (ak)

1 800,00 €

SPD13_149

Adam a Dávid Kubíkoví

Adamko a Dávidko si rehabilitáciami
spevnia svalstvo a zlepšia chôdzu

Súrodenci Adam a Dávid Kubíkovci nezdieľajú len spoločný dátum narodenia, ale aj diagnózu - detskú mozgovú
obrnu. Dávidko navyše trpí aj vrodenou srdcovou poruchou, pre ktorú bol už ako dvojmesačné bábätko
operovaný. Detská mozgová obrna spôsobila, že majú oneskorený vývin. Vďaka pravidelným rehabilitáciám sa
na vlastné nôžky postavili až ako trojroční. Usilovní rodičia hľadajú vždy nové a nové metódy, aby svojim
miláčikom pomohli. Chcú vyskúšať rehabilitačný pobyt v špeciálnom piešťanskom zariadení. (ak)

3 000,00 €

SPD13_150

Janka Kušnírová

Chodúľka podporí Jankinu samostatnosť

Rodičia Jana a Cyril Kušnírovci majú dve dcéry - Janku (7) a Emku (4). Janka sa narodila s rázštepom chrbtice a
hydrocefalom. Doteraz bola schopná pohybovať sa iba po kolenách, no operácia a následná kúpeľná liečba jej
umožnili udržať sa na nohách a chodiť. Pre pohyb však stále potrebuje oporu a chodúľku. Mama Jana sa musí o
malú Janku neustále starať - prebaľovať, cvičiť či cievkovať. Poberá opatrovateľský príspevok a príjmy rodiny z
Fintíc, v Prešovskom kraji sú preto značne obmedzené. (jk, ak)

433,74 €

SPD13_152

Erika, Roman, Elena a Viktor Nové bývanie pre štyri choré deti

Rodina Balogová - Sárköziová žije dlhodobo v nevyhovujúcich podmienkach. Rodičia Jarmila a Roman sa starajú
o osem detí z čoho sú štyri postihnuté. Každodennú starostlivosť im komplikuje nielen vážne postihnutie, ale
najmä dom bez vody a WC. Malý, jednoizbový domček je pre ich veľkú rodinu primalý, preto by potrebovali viac
priestoru. Erika, Roman, Viktor a Elenka si vyžadujú v dôsledku svojich ochorení špecifický prístup a prostredie,
ktoré bude vyhovovať ich potrebám. (ak)

2 700,00 €

SPD13_153

Miško Ďurnek

Podporné terapie zlepšia Miškov vývin

Dvojročný Miško z Trnavy má detskú mozgovú obrnu s prevahou na dolné končatiny. Nechodí, nesedí a
neštvornožkuje. Zlepšiť celkový vývin mu môžu pomôcť pravidelné rehabilitácie a hipoterapia. V rodine
Ďurnekovcov pracuje iba otec. Z rodinného rozpočtu im veľkú časť financií ukrojuje aj hypotéka, a preto si
nemôžu dovoliť také množstvo terapií, aké by ich synček Miško potreboval. (ak)

1 509,00 €

SPD13_154

Marek Jurkovič

Marek po cvičeniach robí pokroky

Dvojročný Marek sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Otec rodinu opustil po jeho narodení, a tak mu všetku
lásku vynahrádza mama Blanka. Mareček, ako ho oslovuju jeho najbližší, cvičil už od narodenia Vojtovou
metódou, no pre epileptické záchvaty musel cvičenie prerušiť. V súčasnosti cvičia podľa Bobátha. Vďaka tejto
metóde robí Mareček drobné pokroky. Synčekove pokroky chce pani Blanka posilniť v piešťanskom
rehabiltačnom zariadení. (ak)

1 988,00 €

SPD13_165

Evžen Bláha

Takmer 16-ročný Evžen trpí autizmom, hyperkinetickým syndrómom a poruchou reči. Žije v domácnosti s
mamou. Momentálne je šikovný školák v siedmom ročníku špeciálnej základnej školy. Mama chodí pracovať ako
opatrovateľka na turnusy do zahraničia. Za tento čas zabezpečuje z vlastných zdrojov Evženovi asistentku.
Cez novú terasu vstúpi Evžen bezpečne do
Rodine tak dlhodobo neostáva dostatok prostriedkov na rekonštrukciu obydlia. Vstup do domu je veľmi
domu
poškodený a schody sú rozbité. Chlapcovi preto hrozí riziko zranenia. Evženova mama nás z tohto dôvodu
požiadala o príspevok na rekonštrukciu terasy. Pri vstupe do domu sa vybuduje bezbariérový prístup, ktorý
chlapcovi uľahčí pohyb a zníži riziko zranenia. (jm)

3 000,00 €

SPD13_168

Mário Kupčo

Mário sa okúpe v novej kúpeľni

Mário sa veľmi rád kúpe. Túto obľúbenú činnosť mu však sťažuje kúpeľňa, ktorá nie je prispôsobená jeho
postihnutiu. Chlapec totiž trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruparetickej forme. Okrem toho je s
pribúdajúcim vekom stále väčší, čo jeho mame sťažuje manipuláciu pri kúpaní. Nová priestranná bezbariérová
kúpeľňa obidvom veľmi uľahčí život. (jm)

3 000,00 €

SPD13_171

Martinko Bukovec

V špeciálnom kočíku si Maťko spevní
chrbát

Martinkovi v deviatom mesiaci života diagnostikovali epilepsiu. Odvtedy je tento dvojročný chlapček na liekoch
a postupuje intenzívne rehabilitácie. Momemtálne u neho prebieha hormonálna liečba a rodina často
navštevuje špecializovaných lekárov v Bratislave. Život im však sťažuje nevyhovujúci kočík. Na základe
odporúčania rehabilitačného terapeuta potrebuje Martinko špecialny zdravotný kočík. Takéto zariadenie spevní
jeho chrbát a taktiež podporí chlapcovu komunikáciu s okolím. (jm)

3 086,93 €

SPD13_172

Kristián Čimbora

Kristián bude cvičiť pod dohľadom
terapeutky aj doma

S príbehom štvorročného Kristánka Čimboru z Topoľčian sme sa v Srdci pre deti zoznámili už v roku 2012.
"Vďaka cvičeniu je Kristiánko vnímavejší, pohyblivejší, začal lepšie chytať hračky a predmety. K zlepšeniu jeho
zdravotného stavu by nám veľmi pomohli aj pravidelné masáže a bazálna stimulácia, čo je však veľmi finančne
náročné," napísala nám v žiadosti o pomoc chlapcova mama, pani Andrea. (ak)

1 000,00 €

SPD13_174

Kristián Beňo

Rehabilitačný pobyt uľahčí Kristiánovi
nástup do školy

Chlapec momentálne nastupuje do školy a práve rehabilitačný pobyt mu môže toto náročné obdobie výrazne
uľahčiť.

2 500,00 €

David Kučerík

Vďaka kočíku bude Dávidko konečne
sedieť

Malý Davidko sa narodil oveľa skôr, ako mal, a to v 6. mesiaci tehotenstva. Bábätko bolo nevyvinuté, s čím sa
logicky spojili viaceré diagnózy ako zlý psychomotorický vývin, náročná koordinácia pohybov, pľúcne ochorenie,
problémy s očami a mnohé iné. Takmer dvojročný Davidko stále nesedí ani nechodí. Keďže ho terajší kočík
nedokáže udržať v správnej polohe, neustále dochádza k vykrivovaniu chrbtice, hrbeniu či skolióze. „Vďaka
novému kočíku bude Davidko sedieť úplne krásne, s rovným chrbátikom. Správna poloha je preňho veľmi
dôležitá, aby nedošlo k nenávratným deformitám chrbtice,“ hovorí mama Beáta. (sb)

3 904,47 €

Alex Belicová

Malá Alex sa už nevie dočkať nového
kočíka

Alex je takmer 4-ročné dievčatko s detskou mozgovou obrnou. Jej stav si vyžaduje neustálu starostlivosť, preto
sa mama Jana nemôže zamestnať. Každodenné náročné rehabilitácie sú nevyhnutné na to, aby nedošlo k
úplnému stuhnutiu končatín. Dievčatko dokáže s pomocou rodičov chodiť, no nie je to jednoduché. „Pri chôdzi
našľapuje na špičky, kríži nožičky a neudrží rovnováhu,“ hovorí mama Jana. Život malej Alex už čoskoro
zjednoduší nový rehabilitačný kočík. (sb)

SPD13_077

SPD13_147

SPD13_175

SPD13_186

2 800,00 €
1 700,00 €

-4,00 €

2 500,00 €

766,50 €

Č. zmluvy

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SPD13_190

Zoja Zelníková

Zojke skvalitní život pravidelná
rehabilitácia

Takmer 2-ročná Zojka zo Žilinského kraja sa narodila s vrodenou chybou srdca. Týmto krutým verdiktom sa však
problémy iba začínali. Prvú operáciu absolvovala už desať dní po narodení. Pri ďalšej operácii, ktorá nasledovala
po dvoch mesiacoch, nastali komplikácie. Došlo ku krvácaniu a ťažkému neokysličeniu mozgu. Dôsledky zostanú
dievčatku do konca života. „Dcérka zatiaľ absolvovala 8 operácií a strávila v nemocnici 7 mesiacov,“ hovorí
Zojkina mama. (sb)

1 800,00 €

SPD13_201

Lukáš Benko

Lukáško si v Piešťanoch rozhýbe nožičky

Lukáš Benko z Brezna má sedem rokov, no ešte stále nechodí. Narodil sa predčasne a má diagnostikovanú
detskú mozgovú obrnu v kvadruparetickej forme s prevahou na dolné končatiny. Pre zlepšenie motoriky musí
neustále rehabilitovať. Rodičia Margita a Vojtech neustále hľadajú a skúšajú aj alternatívne spôsoby liečby ich
jediného synčeka. Problém je však v tom, že práve tento spôsob liečby neuhrádzajú zdravotné poisťovne. (ak)

1 000,00 €

Jožko je 11-ročný chlapec s Downovým syndrómom, ktorý býva v obci Pata v Trnavskom kraji. Chlapec nemá
veľké sny. Túži po tom, aby sa mohol vykúpať vo vani, v ktorej sa nebude musieť krčiť. „Umývanie v malej
detskej vaničke je pre neho nepostačujúce a ponižujúce. Keďže rastie a dospieva, odmieta sa v nej už kúpať.
Kúpeľňa je pre nás dôležitejšia než akékoľvek iné zariadenie v dome,“ hovorí mama Želmíra. Keďže chlapca
trápia aj epileptické záchvaty, horúci kúpeľ by jeho svalstvu výrazne prospel. „Keď ideme na návštevu k mojej
sestre a Jožko sa kúpe v jej vani, nechce z nej ísť von. Veľmi sa mu tam páči, je uvoľnený a pokojný,“ dodáva
chlapcova mama. (sb)

2 589,90 €

SPD13_208

Jožko Bujko

Jožko sa už nebude musieť kúpať v
detskej vaničke

SPD13_210

Sebastián Hadžala

Sebastiánkovi sme v Srdci pre deti pomohli prvýkrát v jari 2013. Pokroky dvojročného šibala sme vtedy rodine
K správnemu sedeniu potrebuje Sebastián Hadžalovej pomohli naštartovať preplatením rehabilitačného pobytu v súkromnom zariadení. Chlapec však stále
špeciálny kočík
nemá natoľko spevnené svalstvo aby vedel sám sedieť, preto potrebuje špeciálny kočík, ktorý by zabezpečil jeho
telu oporu. Stojí však vyše 1.500 eur, a preto si ho mladá rodinka nemôže dovoliť. (ak)

1 592,08 €

Vojtech nebude na rehabilitáciach sám

Starí rodičia trojročného Vojtecha to naozaj nemajú ľahké. Okrem neho sa totiž starajú aj o ďalšie dve vnúčatá.
Vojtech navyše trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruspastickej forme, ktorá sa prejavuje predovšetkým v
spomalenom poyhbovom vývine. Preto si jeho stav vyžaduje časté rehabilitácie, na ktoré však samozrejme tento
malý chlapček nemôže chodiť sám, potrebuje oporu a starostlivosť svojej babky. „Napriek tomu, že chcem pre
svojho vnúčika len to najlepšie si poplatky za služby v rehabilitačnom zariadení opakovane jednoducho
nemôžeme dovoliť,“ dodáva stará mama. (jm)

163,77 €

Zojka Beníková

Rehabilitácia je pre Zojku jediná cesta,
ako napredovať

Zojka oslávila v máji 2013 ešte len prvý rôčik, no za sebou ma toho toľko, čo nemajú niektorí dospelí. Malá
bojovníčka sa narodila s váhou iba 820 gramov. Už od prvých sekúnd bojovala o svoj život. Dva dni po narodení
dostala krvácanie do mozgu, ktoré u nej zanechalo trvalé následky. Počas prvého roku absolvovala až päť
náročných operácií a prekonala množstvo infekcií. V súčasnosti pravidelne rehabilituje v Dunajskej Lužnej,
Martine i Zvolene. Vyskúšať by chceli aj rehabilitačný pobyt v Piešťanoch, ale nemajú naň už dostatok
finančných prostriedkov. (ak)

SPD13_216

Emília Hendrychová

Emília sa narodila ako prvé vytúžené dieťa. V tehotenstve nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mala líšiť od iných
detičiek. Šok prišiel po narodení, keď lekárka rodičom oznámila, že u ich dcérky je podozrenie na Downov
syndróm. Po prvotnom prekvapení sa však rodičia rýchlo pozviechali a začali s dievčatkom intenzívne pracovať.
Doučovanie pomôže Emily pri rozvoji reči Nádherným výsledkom ich úsilia bolo, keď Emily začala vo svojich necelých dvoch rokoch chodiť. Momentálne
čaká rodinu ďalšia veľká vývinová úloha – rozprávanie. “To nám žiaľ dodnes ide veľmi, veľmi pomaly. Tešíme sa
každému novému slovku, ktoré sa naučí,“ hovorí mama dievčatka a jedným dychom dodáva, že dcérke by veľmi
pomohlo mimoškolské doučovanie.

SPD13_217

Martina Novobilská

Martinke sa bude ľahšie dýchať

Marek Michtalík

Päťročný Marek z Trstenej na Orave trpí detskou mozgovou obrnou - spastickou kvadruparézou. Znamená to, že
So špeciálnou chodúľkou sa Marek začlení má postihnuté všetky štyri končatiny. Mama Patrícia nepracuje, ale venuje mu doma všetok svoj čas. Pravidelne
do kolektívu
chodia na rehabilitačné pobyty, vďaka ktorým robí pokroky. Šikovný chlapec je dokonca začlenený v materskej
škole. K ešte lepšiemu začleneniu medzi rovesníkov by mu však veľmi pomohla nová chodúľka. (ak)

Šimon Vorčák

S pomocou rehabilitácie urobí Šimon
ďalšie krôčiky

Šimon trpí genetickou chorobou, ktorá spôsobila spomalenie jeho vývinu po pohybovej i rozumovej stránke.
Momentálne má tri a pol roka a ešte stále nechodí ani nerozpráva. Veľká starostlivosť a odhodlanie rodičov a
učiteľov v škôlke však už priniesla prvé ovocie- chlapček sa s oporou postaví a dokonca občas spraví krok.
Rodičia veria, že Šimonko už čoskoro urobí ďalšie krôčiky aj bez opory. Spolu s lekármi vkladajú dôveru
predovšetkým do rehabilitačného programu a intenzívneho cvičenia. (jm)

2 500,00 €

Alex s chorými nôžkami je na aute závislý

Banskobystričan Alex potrebuje našu pomoc. Narodil sa s diagnózou detská mozgová obrna, ktorá mu postihla
najmä nohy. Pravidelné cvičenia a rehabilitačné pobyty pomohli postaviť tohto desaťročného chlapca na nohy,
avšak stále má s chôdzou problémy. Rodine by preto veľmi pomohlo nové auto. Denne musia voziť Alexka do
školy i na pravidelné lekárske kontroly. Otec momentálne s rodinou nežije a o dve deti sa stará mama Miriama.
Príspevok od nás jej veľmi pomôže. (ak)

2 500,00 €

Rehabilitácia Sofii spevní chrbátik

Sofia sa narodila ako zdravé šikovné dievčatko a až do piateho mesiaca sa na radosť svojich rodičov vyvíjala a
napredovala podobne ako jej rovesníci. Problémy nastali po očkovaní v piatom mesiaci, keď sa jej zdravotný stav
náhle výrazne zhoršil. Sofinku začalo vytáčať do jednej strany, stratila očný kontakt a prestala mať záujem o
hračky. Zastavil sa aj jej motorický vývin. Už je to takmer rok, čo jej rodičia bojujú s týmto zákerným ochorením.
Podľa ich vlastných slov Sofii zatiaľ najviac pomohli rehabilitačné pobyty. „Po rehabilitácii má pevnejší chrbátik,
je radostnejšia a vnímavejšia,“ konštatuje matka dievčatka. (jm)

2 500,00 €

Mirko môže pravidelne cvičiť vo vode

Miroslav momentálne vstupuje do obdobia adolescencie, v ktorom jeho telo prežíva veľké fyzické zmeny.
Tradičné metódy ako Vojtova, či Bobathová metóda v tomto veku už neposkytujú chlapcovi toľko uvoľnenia,
koľko by potreboval. Lekári i rodičia konštatujú, že z hľadiska zníženia svalového napätia sa pre neho ako najviac
efektívna javí vodoliečba. Bohužial sa však v okolí bydliska rodiny nenachádza žiadne zariadenie dostatočne
prispôsobené Mirkovmu postihnutiu. Preto sa chlapcovi rodičia rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a vytvorili
Mirkovi priestor pre vodoliečbu sami. (jm)

2 000,00 €

Hugo Kačeňák

Malému Hugovi pomôžu napredovať
intenzívne rehabilitácie

Predčasne narodeného Huga postihlo po narodení nedostatočné prekrvenie mozgu. Keďže sa narodil už v 32.
týždni tehotenstva, bol prevezený z Rožňavy na neonatologické oddelenie do košickej nemocnice. Napriek
vynaloženej snahe lekárov, fyzioterapeutov i rodičov zaostáva chlapec v psychomotorickom vývine. Hugo nemal
ešte ani dva roky, preto má v tomto veku najvyššiu šancu vďaka rehabilitáciám napredovať. Denne cvičí
Vojtovou metódou, avšak rodičia by chceli vyskúšať aj intenzívne rehabilitácie v špecializovanom prešovskom
zariadení. Neprepláca ich, žiaľ, poisťovňa. (ak)

1 800,00 €

SPD13_229

Fabian Sekáč

Fabiankov príchod na svet nebol jednoduchý. Narodenie v 30. týždni tehotenstva zanechalo na jeho zdravotnom
stave vážne následky. Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, Westov syndróm a operovaný strabizmus.
Chodúľka pomôže Fabiankovi udržať sa na Stále nedokáže sedieť, chodiť, rozprávať... "Napriek tomu vyzerá na prvý pohľad ako najšťastnejšie dieťa na
nožičkách
svete. Stále si vyžaduje pozornosť a neustálu starostlivosť. Práve preto som na predĺženej rodičovskej
dovolenke," hovorí mama Andrea. Chlapcovi lekári odporúčajú používanie špeciálnej chodúľky, vďaka ktorej
bude samostatnejší a zároveň si bude precvičovať chôdzu. (ak)

2 550,00 €

SPD13_232

Martina, Robert, Dávid a
Emília Klincovci

Klincovci prežijú zimu v teple a bez obáv

V Srdci pre deti sme rodine Klincovej poskytli pomoc už v roku 2012. Sociálne slabšej rodinke z obce Dúbravy
sme vtedy pomohli so zariadením skromného bytíku. Rodičia Martina a Robert sú v súčasnosti síce zamestnaní,
ale dlhodobo práce neschopní. Obavy 6-člennej rodiny rastú najmä s prichádzajúcou zimou. Nemajú dostatok
financií na kúpu dreva, ktorým kúria. "Bojím sa ako to zvládneme...Mesačne platíme úvery i poistky pre deti, aby
sa mali v budúcnosti lepšie. Keď ešte kúpime drogériu a potraviny, máme čo robiť, aby sme skromne prežili do
ďalšieho mesiaca," priznáva mama Martina. (ak)

104,00 €

Intenzívnym cvičením Samko zúročí
výsledky operácie

Samko sa narodil predčasne. Krvácanie do mozgu krátko po narodení na ňom zanechalo trvalé následky v
podobe detskej mozgovej obrny. Fyzické postihnutie sa neprejavilo po psychickej stránke. Podľa slov
chlapčekovej lekárky je to usmievavé, snaživé dieťa, ktoré robí veľké pokroky. Starostliví rodičia nedávno
vybavili pre syna operáciu metódou Ulzibat zameranú na zvýšenie pohyblivosti svalov a šliach. Nevyhnutným
krokom pre zúročenie výsledkov tejto náročnej, ale veľmi účinnej operácie je intenzívne precvičovanie svalstva.
(jm)

SPD13_212

SPD13_213

SPD13_221

SPD13_222

SPD13_224

SPD13_225

SPD13_226

SPD13_228

SPD13_233

Vojtech Csala

Alex Dávid

Sofia Kašíková

Miroslav Bugár

Samuel Remeňák

Platby rehabilitácií v roku 2013 - vratka preplatku z roku 2013

2 544,00 €

1 400,00 €

-7,50 €

3 508,52 €

1 800,00 €

Č. zmluvy

SPD13_236

SPD13_238

SPD13_239

Prijímateľ / organizácia

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

Tomáš Kulich

Lieky a zdravotné pomôcky pre Tomáša

O sedemročného Tomáška trpiaceho detskou mozgovou obrnou sa príkladne stará jeho otec. Okrem obrny
musia so synom každodenne čeliť aj mnohým iným zdravotným problémom. Chlapček má žalúdočné problémy,
skoliózu chrbtice a aby toho nebolo málo, aj epilepsiu. Starostlivosť o Tomáša si vyžaduje špeciálne výdavky na
rehabilitácie, detský stacionár a zdravotné pomôcky a pravidelné návštevy lekárov. „Keďže sa nám príjem
nedávno výrazne znížil, po úhrade nákladov nevyhnutných pre prežitie nám už neostávajú peniaze na lieky a
zdravotné pomôcky,“ vysvetľujú rodičia prečo sa obrátili na Srdce pre deti. (jm)

Milan Štaffen

Milan bude vďaka rehabilitáciám
pohyblivejší

Milan (1,5) strávil prvé dva mesiace po narodení v inkubátore. Prognóza lekárov nebola priaznivá. Upozornili
rodičov, že synček bude mať veľké problémy s chodením, sedením aj rozprávaním. Chlapcova mama sa však s
týmto ortieľom nezmierila a vytrvalo bojuje za zmiernenie synovho postihnutia. Časté rehabilitácie a masáže sa
už prejavili v drobných pokrokoch. „Milanko je pokojné dieťa až na to, že ho nebaví stále ležať. Veľmi by sa chcel
postaviť, ale nedarí sa mu,“ hovorí matka a jedným dychom dodáva, že verí, že pomôžeme ich malému drobcovi
postaviť sa na nožičky. (jm)

2 073,20 €

Dávidko po začlenení medzi ostatné deti
už nebude smutný

Dávidko Fischer bude mať na jar roku 2014 štyri roky, väčšinu času však netrávi s rovesníkmi, ale s maminou.
Chlapček sa narodil predčasne a následky sa prejavili vo forme detskej mozgovej obrny s pridruženými
komplikáciami najmä pohybového aparátu. „Som na predĺženej materskej dovolenke, lebo nášho anjelika
nechcú vziať do škôlky pre jeho zdravotne problémy,“ trápi sa pani Fischerová. Smutný je ale aj samotný
Dávidko. Veľmi by sa chcel hrať s ostatnými deťmi, jeho možnosti sú však zatiaľ dosť obmedzené. Dobehnúť vo
vývine ostatné deti a začleniť ho lepšie do detského kolektívu umožní rehabilitačný pobyt. (jo)

2 500,00 €

Dávidko Fischer

SPD13_240

Natália Dvorščáková

SPD13_241

Kristína Csákyová

SPD13_242

Marián Pokoš

Dvorščákovci zo Sabinovského okresu sa ocitli v nezávideniahodnej situácii. Žijú v dome bez toalety, spia na
zlomených posteliach, rozbité okno a dvere im do domu púšťajú chlad, a čo je najhoršie, nemajú peniaze ani na
potraviny. Mama Anna sa sama stará o syna maturanta a najmladšiu dcéru. Prostredná dcéra žije s otcom. „Deti
študujú a dosahujú výborné výsledky. Preto vás prosíme, aby ste nám pomohli. Sme už na pokraji zúfalstva a
beznádeje,“ hovorí mama Anna. (sb)
Manželia Csákyvoví dlhé roky túžili po vlastnom dieťatku. Keď im lekári oznámili, že vlastné dieťa mať nemôžu,
rozhodli sa venovať svoju rodičovskú lásku dvom adoptovaným chlapcom. O to väčšie bolo ich prekvapenie, keď
sa im po rokoch narodila Kristínka. Radosť sa však miešala zo strachom o Kristínkino zdravie. Dievčatko totiž
S chodúľkou bude Kristínka samostatnejšia bohužiaľ od útleho detstva bojuje s mnohými zdravotnými problémami. Narodilo sa bez jednej obličky a okrem
toho má stuhnuté svalstvo a problémy s kolienkami, ktoré jej bránia v pohybe. „Dúfam, že nová chodúľka jej
pomôže k väčšej samostatnosti a zlepší jej celkový vývin. Teraz musí byť celý deň na rukách,“ vyjadrila nádej
Kristínkina mama. (jm)
Marián mal život ako jeho rovesníci. Chodil do školy, užíval si prázdniny a trápili ho bežné tínedžerské problémy.
Dovtedajší život však zmenila nečakaná choroba - tumor spánkového laloku. Nebol to sen. Jeho život sa
Onkologické ochorenie prevrátilo
skutočne zmenil zo dňa na deň. Dlhé dva mesiace strávil na bratislavských Kramároch, kde podstúpil náročnú
Mariánov život hore nohami
štvorhodinovú operáciu mozgu. Stále však má komplikácie, kvôli ktorým cestuje po lekároch. Auto, ktoré majú
doma, im už neslúži, a tak musia cestovať verejnou dopravou. Pre chorého Mariána je to však nepohodlné a
hlavne nebezpečné. (ak)
Natálke a jej mame vytvoríme lepšie
bytové podmienky

775,37 €

2 797,00 €

571,00 €

4 000,00 €

Riška Karsová

Šestnásťročná Riška zo Svidníka trpí následkami detskej mozgovej obrny. Najväčšie problémy má s chôdzou. V
minulosti podstúpila náročné operácie, ktoré jej výrazne pomohli, avšak nie až natoľko, aby mohla chodiť bez
Riška vytrvalo bojuje s následkami detskej
pomoci. Riška a jej rodičia nestrácajú nádej a vo svojom boji pokračujú naďalej. Rišku čaká ďalšia operácia, po
mozgovej obrny
ktorej jej odborníci odporúčajú intenzívne rehabilitovať. Štvorčlenná rodina nemá v súčasnosti stály príjem, a tak
sa im Riškine terapie platia len veľmi ťažko. (ak)

794,40 €

Viktória Siváková

Viktória nevie sama sedieť, pomôže jej
špeciálna stolička

Desaťročná Viktória trpí ako väčšina predčasne narodených detí následkami detskej mozgovej obrny. Má
obmedzenú schopnosť pohybu a je odkázaná na celodennú starostlivosť a pomoc svojich rodičov. Tí sa snažia
minimalizovať dopad ochorenia na život ich dcérky, ale Viktória stále zaostáva. Je imobilná, samostatne nesedí,
nechodí a nestojí. Rodičom Daniele a Petrovi by v starostlivosti o chorú dcérku veľmi pomohla špeciálna stolička.
Poisťovňa ju neprepláca, no Viktorkin stav si ju vyžaduje. (ak)

3 499,00 €

SPD13_245

Janka Margová

Srdce pre deti prekvapilo slabozrakú
Janku novým autom

SPD13_246

Tomáš Supuka

O chorého Tomáška sa stará obetavá
babička

SPD13_243

SPD13_244

Detská fakultná nemocnica
SPD13_NEMOC_
s poliklinikou Bratislava
001
(DFNSP)

SPD14_001

Adam Valachy

Celé Slovensko mohlo sledovať prekvapenie rodiny Margovej, ktorá prišla až z Michaloviec do Bratislavy na
natáčanie nášho galavečera. V minulosti sme Janku podporili zakúpením kláves, aby sa mohla pripravovať na
konzervatórium. Vďačný tatino chcel svojou prítomnosťou na natáčaní podporiť ďalšie rodiny, aby vedeli, že vo
svojom trápení nie sú sami. Prekvapenie, ktoré im pripravilo Srdce pre deti vďaka sponzorovi, určite nečakali!
(ak)
Tomáško Supuka býva v Žarnovici. Po tom, čo sa o neho nedokázala postarať matka, vzala ho pod ochranné
krídla 63-ročná babička, pani Mária. Tomáškov zdravotný stav si vyžaduje zvýšenú starostlivosť a množstvo
lásky. Trpí mentálnym postihnutím a má silné dioptrie. Spolu s babičkou denne dochádza do Novej Bane, kde
navštevuje základnú školu. Babička má však staré a často sa kaziace auto, preto má často obavy, či do školy
vôbec dôjdu. Vďaka sponzorovi dalo Srdce pre deti Tomáškovi a pani Márii nové auto a uľahčilo starostlivosť o
chorého chlapca. (ak)

243,60 €

245,00 €

Základný akreditovaný kurz Bazálnej
stimulácie pre zamestnancov Oddelenia
patologických novorodencov v DFNsP

DFNsP plánuje zabezpečiť Základný akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie pre 50 zamestnancov Oddelenia
patologických novorodencov. Bazálna stimulácia je zameraná na individuálny prístup ku každému jedincovi
pričom zohľadňuje jeho stav a aktuálne schopnosti, má veľký význam pri vytváraní pocitu istoty a bezpečia, ako
aj pri vytváraní vzťahu jedinca k okoliu. Vedie k zlepšeniu pohyblivosti, komunikácie a vnímaniu jedinca.
Koncept bazálnej stimulácie znamená výrazný pokrok v ošetrovateľstve, pretože sa zameriava na všetky oblasti
potrieb pacientov. Snaha čo najlepšie pomôcť pacientovi však môže pri nedostatku informácií o princípe
bazálnej stimulácie viesť k chybným postupom.

2 198,00 €

V špeciálnom kočíku sa Adamkovi chrbát
nepokriví

Takmer dvojročný Adamko už od narodenia bojuje s veľkou prekážkou v podobe ťažkej formy mozgovej obrny.
Rúčky ovláda len ťažko, nesedí ani nerozpráva. Od útleho detstva s ním rodičia cvičia, aby malého bojovníka čo
najviac pripravili na život. Každý pohyb a pokrok chlapca je pre nich malým víťazstvom. Dnes už má táto
nezdolná rodinka niekoľko trofejí: Adamko sa dokáže sám pretočiť na bruško, snaží sa uchopiť hračku a pozitívne
reaguje na členov rodiny. Teraz však potrebuje predovšetkým nový kočík. „V bežnom kočíku sa nedokáže
posadiť. Potrebujeme zabezpečiť správne terapeutické sedenie, aby sme predišli deformitám chrbtice, ktoré sa
už u Adamka začínajú prejavovať,“ dodávajú rodičia. (jm)

3 068,94 €

SPD14_002

Dominika Litváková

Polohovacie zariadenie pre Dominiku

SPD14_003

Patrik Laš

Nový počítač prispeje k Patrikovmu
rozvoju

Manželia Litvákoví sú rodičmi piatich detí. Dominika sa narodila ako štvrtá v poradí a osud jej bohužiaľ nedal do
vienka to najdôležitejšie- zdravie. Má ťažké telesné postihnutie v rozsahu 99%, je imobilná, nerozpráva a k
záplave rôznych ťažkých diagnóz, ktoré ju sprevádzajú sa v poslednej dobe pridala aj stenóza pažeráka. 17-ročné
dievča musia kŕmiť hadičkou. Starostlivosť o chorú dcérku je vzhľadom na jej vzrast a hmotnosť čoraz
náročnejšia. Napriek tomu ju rodičia vykonávajú s nesmiernou dávkou toho, čím na rozdiel od financií oplývajú,
veľkou láskou a nehou. (jm)
Rodičia Lašoví majú dve deti - Mišku (17) a Paťka (13). Obaja majú diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu,
preto si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Patrik nie je samostatný a pomoc rodičov si vyžaduje pri takmer
všetkých úkonoch. Napriek svojmu hendikepu sa snaží zapadnúť medzi rovesníkov. Navštevuje špeciálnu
základnú školu, no podľa slov jeho učiteľky by mu učenie uľahčil nový počítač. "Patrikovo postihnutie
neumožňuje dlhodobé a kvalitné písanie. Má znížené motorické zručnosti a pri vytrvalej činnosti sa mu trasú
ruky," hovorí pani učiteľka. (ak)
Natálka je šesťročné usmievavé dievčatko. Na prvý pohľad zdravá princezná si však so sebou nesie ťažký kríž. V
15-tich mesiacoch prekonala herpetický zápal mozgu, následkom ktorého ochrnula a dodnes nerozpráva.
"Napriek tejto ťažkej situácii som sa nevzdala. Pravidelným cvičením, návštevami v rehabilitačných zariadeniach
a pomocou terapeutov sa nám podarilo dosiahnuť pokroky," s hrdosťou hovorí mama Alena. Najväčším
úspechom je pre rodinu samostatné sedenie a chôdza za pomoci inej osoby. Na dlhšie presuny však rodina musí
využívať kočík, no na taký, ktorý Natálke najviac vyhovuje, nemajú zo zákona nárok. (ak)

SPD14_004

Natália Jaššová

Natálka pôjde do školy novým kočíkom

SPD14_005

Damián a Vladko Zigoví

Dvojičky Vladka a Damiánka poznáme v Srdci pre deti od roku 2012, kedy sme im pomohli so zaplatením
rehabilitačného pobytu v Dunajskej Lužnej. Rehabilitácie im veľmi pomáhajú a mama Lucia by ich účinok ešte
Špeciálna biolampa podporí napredovanie
chcela podporiť zakúpením biolampy. Obaja chlapci majú centrálnu tonusovú a koordinačnú poruchu. Pre lepší
malých dvojičiek
pohyb musia neustále absolvovať množstvo terapií po celom Slovensku. Vďaka biolampe dostanú kvalitnú
terapiu aj doma. (ak)

2 600,00 €

250,00 €

704,00 €

530,00 €

Č. zmluvy

SPD14_006

SPD14_007

Prijímateľ / organizácia

Maxim Faško

Alexandra Šintálová

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

Maxima posunieme o krok bližšie k
chodeniu

5-ročný Maxim svojim rodičom nedávno položil otázku, ktorej sa obávali, "Maminka, kedy už budem chodiť?"
Začal si uvedomovať, že nemôže behať s ostatnými kamarátmi aj keď po tom veľmi túži. Príčinou chlapcovej
obmedzenej pohyblivosti sú zdravotné problémy, ktoré začali krátko po narodení. Dlho bol pripútaný na lôžko a
jeho psychomotorický vývin bol takmer úplne zastavený. Veľká snaha rodičov a množstvo cvičenia i rehabilitácii
spôsobili, že jeho stav sa začal prudko zlepšovať až k dnešnému stavu, keď sa snaží postaviť sa na nohy. Práve
teraz je dôležité, aby Maxim neustával a a ďalej cvičil. (jm)

1 800,00 €

Rehabilitáciou nadviažeme na Saškine
pokroky

Saška sa narodila predčasne a krátko na to jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu v kvadruparetickej forme.
Rodičia sa však nevzdávali a veľkou snahou sa pustili do boja s fyzickým postihnutím. „Neskôr jej však zistili
epilepsiu, ktorá zdravotný stav skomplikovala a vrátila ju na začiatok. Všetko čo sme tvrdo vybojovali cvičením
sa stratilo, zostala ležať,“ smutne pokračuje v príbehu mama dievčatka. Obrat k lepšiemu nastal po
rehabilitáciách a operácii. Saška sa opäť sama postaví, dokáže sedieť na stoličke bez opory, na zemi vie sedieť s
vystretými nohami. Rodičia i lekári cítia, že je čas na tieto úspechy nadviazať ďalšími rehabilitáciami a ako sa
hovorí „kuť železo za horúca“. (jm)

1 800,00 €

1 000,00 €

720,00 €

SPD14_008

Andrej Labanc

Teplo do domova pre Andreja

Deväť a pol ročný Andrej stále nechodí ani nerozpráva. Po neúspešnej liečbe bedrového kĺbu sa chlapcovi
rodičia pomaly zmierujú s tým, že ich syn nikdy chodiť nebude a bude odkázaný na ich opateru. Chlapec sa v
dôsledku svojho postihnutia často plazí po zemi a preto sú teplo a dostatočné vykúrená domácnosť v tejto
rodine veľké témy. „Najdôležitejšia je pre nás teraz výmena kotla. Ten starý máme už 16 rokov a v poslednom
období sa nám veľmi kazí. To je pre Andreja veľmi nepríjemné a nebezpečné,“ posťažovala sa nám mama. (jm)

SPD14_009

Emmka Gajdošová

Po špeciálnej terapii robí Emmka
obrovské pokroky

Malá Emmka prišla na svet predčasne v 30. týždni tehotenstva. Keď mala len tri týždne, zistili jej neurologický
nález na mozgu. Rodičia síce nevedeli, čo presne ich čaká, no vedeli, že to nebude jednoduché. Od narodenia s
Emmkou postupujú rôzne cvičenia i alternatívne terapie. Zlepšenie zdravotného stavu badá Emmkina mamička
najmä po skenar terapii, preto by ju chcela opäť vyskúšať. (ak)

Klaudia Gavendová

Klaudia potrebuje k správnemu sedeniu
špeciálnu stoličku

Klaudia je trojročné dievčatko z Trenčína, ktoré sa narodilo s vývinovým ochorením zadného mozgu. Nechodí
ako ostatné zdravé detičky, jej psychomotorický vývin je zaostalý. Maminka s ňou poctivo cvičí, čo jej pomáha sa
krôčik po krôčiku zlepšovať v pohybe. Klaudika pochádza zo skromných podmienok a býva len s maminkou a
starými rodičmi. Tí sú však už na dôchodku a nevedia mamine pomôcť pri veľkých výdavkoch. Pani Zuzana musí
s dcérkou navštevovať množstvo rehabilitačných zariadení a doplácať drahé pomôcky. O pomoc s doplatením
špeciálnej stoličky, preto poprosila nás. (ak)

1 600,00 €

Marek Jančík

Počítačom vyjadrí autista Marek svoje
potreby

Marek je 15-ročný chlapec z Čadce. Trpí detskou mozgovou obrnou, autizmom, vrodenou srdcovou poruchou a
mikrocefáliou. Jeho stav je naozaj vážny, aj preto sa ho Srdce pre deti rozhodlo prvýkrát podporiť už v roku 2013.
Rozvedenej matke s tromi deťmi sme vtedy pomohli so spolufinancovaním auta, aby mohol Marek pohodlne a
bezpečne chodiť do školy. So školou súvisí aj tohtoročná pomoc. Na výchovno-vzdelávací proces potrebuje
chlapec špeciálny počítač. (ak)

499,00 €

Matúš Pecho

Dôstojný život pre Matúša

Dnes 16-ročný Matúš trpí od narodenia progresívnou svalovou dystrofiou typu Duchenne. Zo zdanlivo
nevinného slova „progresívna“ plynú kruté dôsledky. Znamená, že nech robia rodičia a lekári čokoľvek, chlapcov
stav sa od narodenia len zhoršuje. „Od 10 rokov je odkázaný na invalidný vozík. V súčasnosti ochorenie postúpilo
do štádia, keď Matúško už nedokáže sedieť bez opory, trpí ťažkým stupňom skoliózy, deformáciou končatín a je
odkázaný na umelú pľúcnu ventiláciu,“ smutne konštatuje mama, ktorá túži synovi skvalitniť život špeciálnym
sedacím systémom pre ľudí s vysokým stupňom imobility. (jm)

3 300,00 €

SPD14_013

Martin Petro

Pri Martinovom príchode na svet, prišlo ku komplikáciám, ktorých dôsledky nenechali na seba dlho čakať.
Prejavili sa na spomalenom motorickom vývine a diagnóze - detská mozgová obrna, spastická kvadruparéza.
Odvtedy s pomocou rodičov tento sympatický Hlohovčan robí čo sa dá, aby postihnutie minimalizoval.
Termálna voda uvolní Martinovo svalstvo
„Napreduje pomaly ale pekne, viac komunikuje, je bystrý, vnímavý, iba motorikou je pozadu,“ dopĺňa príbeh
mama a dodáva, že syn je veľmi šikovný a má veľkú chuť chodiť sám. K samostatnej chôdzi má ale Martin pred
sebou ešte stále kus cesty, na ktorej potrebuje veľa cvičiť a rehabilitovať. (jm)

SPD14_015

Peter Gocník

Rehabilitačný bicykel pre Peťa

Peter sa vyvíjal ako zdravé dieťa. Potom mu zistili aneurysmu mozgovej cievy, ktorá v jeho dvanástich rokoch
praskla a urobila tak v jeho živote hrubú čiaru. Od tejto udalosti je v súčasnosti 15-ročný chlapec nepohyblivý a
plne odkázaný na starostlivosť svojich rodičov a pomoc druhých. Keďže na Slovensku momentálne nie je
zariadenie, ktoré prijíma pacientov s touto diagnózou, rozhodli sa rodičia vziať synove rehabilitácie do vlastných
rúk a požiadali nás o pomoc pri kúpe zariadenia na cvičenie pre pacientov pripútaných na lôžko. (jm)

1 500,00 €

Samuel Kolčák

V aute sa nevidiaci Samko nebude báť

Samko (10) je nevidiaci, trpí epilepsiou a nechodí. Aj keď je oslobodený od školskej dochádzky, navštevuje podľa
individuálneho vzdelávacieho plánu školu pre zrakovo postihnutých vo vzdialenej Levoči. Cesta medzimestskou
dopravou ale nie je pre Samuela možnosťou. „Má strach z rôznych nepoznaných zvukov a je veľmi nepokojný v
prítomnosti cudzích ľudí,“ vysvetľuje chlapcova mama, prečo je pre nich nové auto momentálne
nevyhnutnosťou. (jm)

3 300,00 €

Dušan Oganjan

Dušan s Downovým syndrómom sa
bezpečne dopraví k odborníkom

Pani Oganjanová sa stará sama o 3 deti. Aby toho nebolo málo, najmladší 3-ročný Dušan trpí Downovým
syndrómom. Starostlivosť o sympatického chlapčeka si vyžaduje komplexnú starostlivosť zo strany lekárov,
pedagógov a sociálnych pracovníkov a pravidelné návštevy o odborníkov. „Dušanko už teraz za asistencie
odborníkov robí veľké pokroky a má veľkú nádej byť v dospelosti samostatným,“ hovorí hrdá mama a jedným
dychom dodáva, že raz budú na chlapca všetci veľmi hrdí. (jm)

3 000,00 €

SPD14_018

Simonka Hollanová

Trinásťročná Simonka z Trnavy má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, v dôsledku ktorej nechodí, papá iba
mixovanú stravu a je plienkovaná. Mamička sa jej musí venovať 24 hodín denne, čo je veľmi náročné nielen po
Simonkinu chorú mamičku trápi pokazená psychickej a finančnej stránke, ale najmä po fyzickej. Rodine Hollanovej sme už raz v Srdci pre deti pomohli
práčka
zakúpením špeciálnej postele so zdvíhacím zariadením, čím sme matke s diagnostikovanou rakovinou pľúc veľmi
uľahčili starostlivosť o chorú dcérku. V súčasnosti sa však opäť trápi. Pokazila sa im práčka, a tak musí všetku
bielizeň prať ručne. (ak)

SPD14_019

Adam Budzeľ

Po ťažkej chorobe potrebuje Adam
rehabilitovať

Pôvodne zdravý Adamko (2) prekonal v deviatich mesiacoch zápal mozgových blán. Po hospitalizácii sa jeho
život výrazne zmenil. Namiesto pieskoviska chodí na rehabilitácie, namiesto výletov navštevuje často
nemocnice. Jeho imunita je výrazne oslabená. „Adamko má veľmi slabú imunitu stále chodíme po
nemocniciach. Už bol osemkrát hospitalizovaný na zápal priedušiek a pľúc,“ dopĺňa chlapcov príbeh pani
Budzeľová, ktorej snom je, aby sa jej syn čo najskôr naučil chodiť. (jm)

1 800,00 €

SPD14_020

Monika Tomová

Sedacie zariadenie pre nepohyblivú
Moniku

Monika má poškodenú mozgovú kôru, s čím súvisia mnohé ďalšie zdravotné problémy. Je nevidiaca a dokáže sa
pohybovať len minimálne. Vývinovo je toto takmer 15-ročné dievča na úrovni trojmesačného dieťaťa. Aj preto
kvalita Monikinho života výrazne závisí od kvality pomôcok, ktoré má k dispozícií. „Sedieť dokáže iba s oporou,
ktorou jej je drevená stolička. Táto stolička jej nedokáže správne fixovať jej pokrútené telíčko a o pohodlí
sedenia sa nedá vôbec uvažovať,“ popisuje Monikina mama dôvod podania žiadosti do Srdce pre deti. Nové
sedacie zariadenie znamená pre dievča aj rodičov výrazný posun. (jm)

1 500,00 €

SPD14_021

Šimon a Laura
Novysedlákoví

Šimon a Laura získajú na rehabilitáciách
stabilitu

Laura a Šimon sa narodili ako zdravé deti s odstupom piatich rokov. Okolo jedného roka im diagnostikovali
detskú mozgovú obrnu. „Bol to pre nás veľký šok, keďže obe tehotenstva a pôrody prebiehali bez problémov a
nič nenasvedčovalo tomu, žeby niečo také hrozilo,“ dodávajú rodičia. Laura má momentálne 15 rokov a préjde
len na krátku vzdialenosť s pomocou inej osoby. Šimon chodí s oporou alebo štvornožky. Rodičia aj lekári veria,
že rehabilitačný pobyt deťom pomôže nadobudnúť stabilitu a posunie ich tak bližšie k samostatnej chôdzi. (jm)

2 000,00 €

Linduška si cvičením posilní svalstvo

Päťročná Linduška mala pri narodení iba 37 centimetrov a vážila necelý jeden kilogram. Predčasné narodenie
zanechalo na jej zdravotnom stave vážne následky v podobe detskej mozgovej obrny - v spastickej
hemiparetickej forme. Linduška má problémy s pravou stranou svojho telíčka, najmä rukou a nohou. Od ôsmeho
mesiaca života chodí na rôzne rehabilitácie, bez ktorých by sa jej zdravotný stav nemohol zlepšovať. Jej rodičov
trápia finančné problémy, preto si nemôžu všetky potrebné terapie, vitamíny a rehabilitačné pomôcky hradiť z
vlastného rozpočtu. (ak)

1 000,00 €

SPD14_010

SPD14_011

SPD14_012

SPD14_016

SPD14_017

SPD14_022

Linda Šimková

619,00 €

267,00 €

Č. zmluvy

SPD14_023

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Šimon Hudák

Šimonko bez špeciálneho prístroja
nepočuje

Šimonko je 7-ročný chlapec so sluchovým postihnutím. Býva v Chmiňanoch na východnom Slovensku. K tomu,
aby mohol žiť ako ostatní zdraví ľudia, potrebuje kochleárny implantát. "Šimonko je veľmi šikovný a inteligentný
chlapec. Rád spoznáva svet a vníma zvuky okolo seba. To všetko môže len vďaka funkčnému načúvaciemu
aparátu," napísala nám Šimonkova pani učiteľka. Súčiastky do aparátu sú však veľmi drahé a často ich treba
meniť. (ak)

499,80 €

Danielku môžu okamžite prepraviť do
nemocnice

Danielkine prvé dni na tomto svete boli dramatické - v inkubátore za ňu dýchal prístroj a mala zavedené hadičky
na príjem potravy. Keď začala sama dýchať a papať, prepustili ju domov, no jej stav si stále vyžaduje pozorovanie
špecializovaných odborníkov, ktorých ambulancie sa nachádzajú vo vzdialenom Trenčíne. Navyše trpí častými
vysokými horúčkami a kŕčmi, ktoré si vyžadujú okamžitú hospitalizáciu. Pôvod vysokých horúčok lekári nevedia
zistiť. „Vtedy to je len otázka času za koľko príde sanitka, pričom dcérka tieto chvíle nemusí vydržať,“ dodáva
mama dievčatka, „Sú to minúty keď sme úplne bezmocní, ten pocit nedoprajem nikomu.“ (jm)

267,46 €

SPD14_024

Daniela Ďurišová

SPD14_025

Alex a Timotej sa pomestia do auta aj s
Alex a Timotej Stanovčákoví
vozíkmi

Dvojičky Alex a Timotej bývajú doma spolu s babkou, bratom, sestrou a rodičmi. Keď sa táto sedemčlenná
rodina má prepraviť do školy, práce, či na výlet svojim päťmiestnym ojazdeným automobilom po havárii,
nastáva problém. Dvojičky majú totiž ťažkú formu detskej mozgovej obrny a nevyhnutnou súčasťou ich života je
vozík. „Sami neposedia, nepostoja, nechodia. Vo všetkých úkonoch i návykoch potrebujú pomoc,“ popisuje
bližšie ich situáciu pani Stanovčáková. Okrem toho sú chlapci omnoho dlhší než ich rovesníci a tak súčasné auto
kapacitne pre rodinu jednoducho nestačí. (jm)

Eliáš Záhorec

S tabletom Eliáš vyjadrí svoje potreby

Eliáš trpí detským autizmom so stredným stupňom mentálnej retardácie. Nerozpráva a nedokáže sa sústrediť
dlhšie ako niekoľko minút. „Nechápe situácie, ich príčiny a dôsledky, býva zmätený a z toho veľmi agresívny a
útočný,“ vysvetľuje ďalej chlapcova mama. Tak ako mnohé iné deti s podobnou diagnózou ho priťahuje
moderná technika, obzvlášť počítač a tablet. Možnosť dotykového ovládania mu dáva tak potrebný pocit
kontroly nad svojim prostredím. Preto sa rodičia rozhodli zariadenie mu s našou pomocou zaobstarať. (jm)

SPD14_027

Kristínka Pavlove

Kristínka má ťažké telesné postihnutie. Diagnóza detská mozgová obrna ju pripútala na invalidný vozík.
Dvanásťročná slečna preto po škole neodchádza domov alebo šantiť s kamarátkami, ale do špeciálneho centra,
Aj maličké pokroky dodávajú Kristínke silu kde sa jej venuje tím odborníkov. V dennom detskom stacionári sú jej poskytované terapie zabezpečujúce
ďalej bojovať
komplexný rozvoj - fyzioterapia, ergoterapia, logopédia, neurobifeedback terapia a bazálna stimulácia. To však
nie je všetko, čo Kristínka musí absolvovať. V roku 2013 podstúpila dve operácie, ktorých úspešnosť podporila
následnými rehabilitáciami. Všetky terapie sú však veľmi drahé a rodine už nezostáva dostatok financií. (ak)

480,00 €

SPD14_029

Robin, Robert a Pamela
Oláhovci

Po strate manželky sa pán Róbert stará o
deti sám

Osud trojičiek Robina, Roberta a Pamely z Kráľovského Chlmca pozná snáď celé Slovensko. Srdce pre deti im po
prvýkrát pomohlo starším ojazdeným autom koncom roka 2011. Vážne chorá mama Klára vtedy auto
nevyhnutne potrebovala na prevozy do nemocnice. Koncom roka 2012, žiaľ, zákernému onkologickému
ochoreniu podľahla a starostlivosť o tri maličké deti nechala na pleciach otca Róberta. Ten sa aj napriek slabšej
sociálnej situácii snaží vytvoriť deťom vhodné životné podmienky. (ak)

391,96 €

Andrej a Viktor Šuboví

Pani Šubová je na dvoch postihnutých chlapcov úplne sama. Starostlivosť o synov je o to ťažšia, že aj ona ma
vážne zdravotné problémy. „Mám vážnu diagnózu a nedokážem už chlapcom pomôcť, tak ako som im pomáhala
Andrej si zlepší rovnováhu, Viktor rozhýbe pred niekoľkými rokmi, aj keď sa snažím o maximum,“ dodáva skromne. Jej pozornosť a bojovnosť sa na stave
ruku
synov ale už stihla prejaviť. Andrej trpiaci spastickou diparézou už nie je na vozíku a chodí s pomocou bariel.
Mladší Viktor sa napriek nepohyblivej ruke a epilepsii tiež samostatne pohybuje. Tu sa však rodina nechce
zastaviť a pani Šubová túži po tom, aby chlapci mohli absolvovať intenzívny rehabilitačný pobyt. (jm)

SPD14_026

SPD14_030

SPD14_031

Noémi Szénásiová

SPD14_032

Kristína Konfala

SPD14_033

Eliška Jankechová

SPD14_034

SPD14_035

SPD14_036

Dominik Brna

Deväťročná Noemi trpí kombináciou rôznych diagnóz, v dôsledku ktorých je nepohyblivá a nerozpráva. Má
detskú mozgovú obrnu, spastickú kvadruparézu, Westow syndróm a mikrocefáliu. Mama živí dievčatko sama len
Rehabilitácie zvýšia Noéminu vnímavosť z opatrovateľského príspevku. „Pomáhajú jej hlavne rehabilitácie,“ dodáva, „má pevnejší chrbátik, voľnejšie
ručičky a nožičky.“ Snaživá matka by rada dievčatku dopriala možnosť absolvovať rehabilitačný pobyt, sama si to
však nemôže dovoliť. (jm)
„Kristínka je vnímavá a neuveriteľne tvárna,“ opisujú hrdí rodičia svoju 1,5 ročnú dcérku trpiacu detskou
mozgovou obrnou typu spastická kvadruparéza. Snažia sa nezanedbať ani okamih v jej živote, ktorý by jej
pomohol k samostatnosti. Keďže rehabilitácie Bobath metódou posúvajú dievča postupne dopredu, chcú svoje
Cvičenie Bobath konceptom pre Kristínku
úsilie investovať práve týmto smerom. „Ako hovoria odborníci v tejto oblasti, aj keď sa to nám neuveriteľne
ťažko počúva, bude to beh na dlhú trať. Naše dieťa, ale stojí za to aby sme dobehli do cieľa!“ dodáva mama
dievčatka.
Deväťročná Eliška pochádza z Piešťan. Má stanovenú diagnózu detská mozgová obrna, no napriek drobným
obmedzeniam sa jej rodičia snažia začleniť ju medzi zdravé deti. Práve pobyt medzi zdravými deťmi poháňa
Eliškino svalstvo pomôže uvoľniť jazda na Elišku vpred. Veľmi sa snaží. V škole sa jej darí a dostáva samé jednotky. Možné je to najmä vďaka usilovnosti
koni
rodičov a lekárov, ktorí rôznymi terapiami podporujú Eliškino napredovanie. Rodičia chcú v terapiách
pokračovať, no ich momentálna finančná situácia im to, žiaľ, nedovoľuje v takej miere, akej by dievčatko
potrebovalo. (ak)
Dominik Brna je pätnásťročný chlapec z Veľkého Krtíša. Od narodenia ho trápia zdravotné problémy, ktoré mu
zabránili žiť taký život, aký žijú jeho rovesníci. Kolotoč problémov sa začal predčasným narodením, neskôr mu
Špeciálne zariadenie uľahčí manipuláciu s lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Mama Jozefína sa o Dominika a o rok staršiu dcéru Mišku stará
Dominikom
sama. A veru, niet jej čo závidieť. Chlapec nevie chodiť, a tak ho musí často dvíhať a prenášať. Nie je už malé
dieťa a starostlivosť je čoraz náročnejšia. Pani Brnovej by pri každodenných činnostiach veľmi pomohla nová
polohovateľná stolička. Z opatrovateľského príspevku si však na ňu nedokáže našetriť. (ak)

Daniel Roháč

Daniela rozhýbu rehabilitácie

Daniel má od prvého roka života epilepsiu s myoklonickými záchvatmi. Sú to veľmi krátke intenzívne myknutia,
ktoré prežíva ako šok. Okrem toho 5-ročný chlapček trpí epilepsiou a detskou mozgovou obrnou. Pani Roháčová
robí čo sa dá, aby chlapcov vývin zvrátila pozitívnym smerom. „Na rehabilitáciách som videla u svojho syna veľké
pokroky, ale stále to nie také aké to ma byť. Prospelo by mu, keby sme to zopakovali a vrátili sa ďalej
rehabilitovať,“ vysvetľuje prečo sa obrátila na Srdce pre deti. (jm)

Veronika Kollova

Po rehabilitáciách sa Veronika možno
postaví

„Môj otec už nežije a matka je tažko chorá,“ hovorí pani Kollová, matka sedemročnej Veroniky, ktorá trpí
kombináciou závažných diagnóz. „Ja všetok môj čas a podporu venujem svojej dcérke, navštevujeme kúpele,
cvičíme aj doma,“ dopĺňa. Matkina starostlivosť sa už stihla na dievčatku prejaviť. Intenzívne cvičenie jej
pomohlo tak, že sa dokáže pohybovať po kolienkach. Veronika však túži ďalej bojovať a pani Kollová verí, že sa
časom dokáže aj postaviť. (jm)

5 000,00 €

515,00 €

2 800,00 €

303,84 €

1 000,00 €

635,00 €

3 300,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

SPD14_037

Patrik Šimoňák

Paťko pôjde na rehabilitácie aj s mamou

Predčasne narodený Patrik už od narodenia bojuje s viacerými zdravotnými problémami. Najskôr to bola
vrodená chyba meningomyelokéla, pre ktorú musel absolvovať aj plastický zákrok, postupne sa k tomu pridal
hydrocefalus a sekundárna skolióza chrbtice. V dôsledku týchto diagnóz musí tento ťažko skúšaný chlapec
podstupovať početné rehabilitácie v rôznych špecializovaných pracoviskách. Aj napriek tomu, že aktuálne
podstupovaná rehabilitácia v Dunajskej Lužnej je pre malého pacienta preplácaná zdravotnou poisťovňou, jeho
mama si musí platiť všetky poplatky za služby. Bez jej pomoci ale Patrik na pobyt sám ísť nemôže. (AnK)

SPD14_038

Boris Ištok

Rehabilitácie spevnia Borisov chrbát

Päťročný Boris pre poškodenie mozgu zaostáva za svojimi zdravými rovesníkmi v psychomotorickom vývine.
Skúsenosti s podobnou diagnózou sú na Slovensku veľmi malé. Zriedkavá porucha sa nedá vyliečiť, ale vďaka
vhodne zvoleným terapiám sa môže stav malého pacienta zlepšiť natoľko, že po určitom čase môže viac či
menej „dobehnúť“ to, čo zameškal. (AnK)

1 000,00 €

SPD14_039

Sebastián Kasab

V aute bude Sebastián cestovať dôstojne

Sebastiánko je chlapček, ktorý má už od detstva problémy s črevom a zároveň má umelo vytvorený konečník.
Kvôli vyprázdňovaniu majú preto jeho rodičia problémy chodiť s chlapcom v mestskej hromadnej doprave. „Je
to veľmi nepríjemné, často ho musím prezliekať. V autobuse je to problém,“ hovorí mama Monika. K tomu
všetkému má Sebinko tiež oslabenú imunitu a je náchylný na infekcie dýchacích ciest. (AnK)

3 300,00 €

SPD14_040

Denis Zima

Denisko bude cvičiť v sprievode mamičky

Denis má 13 rokov. V dôsledku predčasného narodenia má vážne zdravotné problémy. Život mladého chlapca
skomplikovala najmä detská mozgová obrna a hydrocefalus. "Má za sebou opakované operácie hlavičky. Denis
je však veľký bojovník a veľmi šikovný a snaživý chlapec," hovorí hrdá mama, pani Alexandra. Po rozvode sa o
dve deti stará sama. Dáva im všetku lásku, no cíti, že pre zlú finančnú situáciu im nemôže zabezpečiť všetko, čo
by potrebovali. (ak)

238,83 €

251,03 €

Č. zmluvy

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Matúš Boroš

Väčším autom bude Matúško
pohodlnejšie cestovať

Rodina Borošová v súčasnosti vlastní staršie auto, ktoré si kúpili za pomoci štátneho príspevku. Auto sa často
kazí, preto do neho musia čoraz viac investovať. Pre syna Matúša potrebujú auto špeciálne prispôsobené pre
ľudí so zdravotným znevýhodnením. Matúško má spastickú diparézu - čo znamená, že má postihnuté má obe
nohy a odkázaný je na invalidný vozík. Auto, ktoré rodina potrebuje musí mať veľký kufor, aby previezol aj
chlapcov vozíček. (ak)

3 300,00 €

Andrejko bude so šikovným psíkom
napredovať ľahšie

Vývin predčasne narodeného Andrejka (3) poznačila detská mozgová obrna. Kým po psychickej stránke je na
tom podobne ako rovesníci, zákerné ochorenie výrazne spomalilo rozvoj jeho motorických zručností. V
súčasnosti stále nechodí, nelozí ani nesedí. Statočne však s chorobou bojuje a nestráca úsmev z pier. „Andrejko
je komunikatívne a veselé dieťa,“ napísala nám chlapcova psychologička. Mama Ľudmila vynakladá množstvo
síl, aby svojmu blonďavému pokladu pomohla. Nemá to jednoduché. Sama sa stará o dve deti, pričom všetky
nepreplácané terapie a zdravotné pomôcky hradí z vlastného rozpočtu. Srdce pre deti chce rodine pomôcť
zakúpením a vycvičením psíka na špeciálnu liečbu – kanisterapiu. (ak, jm)

3 000,00 €

Bojovník Lukáško sa stavia na vlastné
nôžky

Vážna diagnóza spôsobila, že sa rodičia Lenka a Miroslav nemohli tešiť zo synovej prítomnosti v domácom
prostredí v prvom roku jeho života. „Keď sa narodil, bol dlhodobo hospitalizovaný na JIS-ke, nevedel sám papať,
bol kŕmený a odsávaný cez hadičky," hovorí otec o synovi Lukášovi. Jeho život visel na vlásku. Svoj ťažký prvý
rôčik však statočne bojoval a dnes už dokáže papať samostatne. Následky dlhodobej hospitalizácie zdolávajú
dnes rodičia spolu s ním. Pravidelné cvičenia doma s mamičkou a s odborníkmi v špecializovaných zariadeniach
sú prísľubom jeho skorého zaradenia medzi rovesníkov. (ag)

1 800,00 €

Tomáš Mihálik

Tomáš sa vyhne zdravotným
komplikáciám

Dvanásťročný Tomáš sa narodil so závažnými zdravotnými problémami. Komplikácie nastali hneď po narodení.
„Malý sa dusil a ihneď bol prevezený do nemocnice. Vtedy sme ešte netušili, čo nás čaká,“ dopĺňa príbeh mama
Júlia. Tomášovi diagnostikovali detskú mozgovú obrnu v kvadruparetickej forme. Odvtedy život rodiny vypĺňajú
početné operácie a finančne vyčerpávajúce kúpeľné a rehabilitačné pobyty. Napriek malému pokroku sa rodičia
nevzdávajú a chcú spraviť všetko pre zlepšenie synovho stavu. Aj preto sa rozhodli požiadať nás o
spolufinancovanie rehabilitačného pobytu v Prešove. (ank, jm)

1 000,00 €

SPD14_045

Peter Paučo

Peťo aktívnym cvičením zmierni bolesť
nôh

SPD14_047

Simonko Maľa

S chorobou bojuje statočne Simonko i
jeho rodičia

Alex Kohútek

Alex svojím džavotaním dodáva rodičom
silu

Nela Ivančíková

Trojročná Nelka pochádza z obce Báhoň pri Pezinku. Do troch mesiacov bola zdravé a čulé bábätko. Všetko sa
zmenilo, keď prekonala akútny zápal pľúc. Niekoľko mesiacov bola v umelom spánku, čo jej poškodilo mozog.
O chorú Nelku sa stará dedko - vďaka vám Nebola to však jediná rana, ktorá postihla rodinu Ivančíkovú. Keď mala Nelka osem mesiacov, navždy ju opustila
s ňou môže ísť na rehabilitácie
mamička. Starostlivosti o malú vnučku sa ujal dedko Dušan. Starí rodičia sa okrem Nelky starajú aj o jej brata,
deväťročného Adriánka. Obaja sú sledovaní neurológom. Adrián má epileptické záchvaty a Nelka po prekonanej
chorobe zaostáva vo vývine. (ak)

776,52 €

Kristínka Tománková

Zaplatením ubytovania ostanú chorej
mame a dcérke peniaze na lieky

Sedem rán osudu Kristínkinej chorej mamičky Lenky sledovali diváci galavečera Srdca pre deti so zatajeným
dychom. Život ju mnohokrát zrazil na kolená, no vždy našla v sebe silu postaviť sa a bojovať. Stále verí, že bude
lepšie, hoci je neustále sužovaná smrteľnými chorobami a strachom o desaťročnú dcérku, ktorej diagnostikovali
ťažkú formu astmy. Obavy a vrásky na čele má aj zo zabezpečenia starostlivosti a základných životných potrieb
pre seba a svoje dve dcérky. Spať jej nedovolí najmä myšlienka na zaplatenie ubytovania. Srdce pre deti im
prvýkrát pomohlo s jeho zaplatením v roku 2013, no ich zlá zdravotná i sociálna situácia sa vôbec nezlepšila. (ak)

2 306,28 €

Simona a Martin Malekoví

Súrodenci Simonka a Martin môžu
pokračovať v rehabilitáciách

Simonke a Martinkovi z Trnavy sme v Srdci pre deti prvýkrát pomohli v roku 2013. Keďže sa ich zdravotný stav
nijak výrazne nezlepšil a stále potrebujú rehabilitovať, obrátili sa na nás opäť. Šestnásťročná Simonka má
diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu v hemiparetickej forme a skoliózu. Sedemročný Martinko trpí
Downovým a hypotonickým syndrómom. Niekoľkokrát ročne navštevujú rehabilitačné zariadenie v Dunajskej
Lužnej. Deťom síce celý pobyt prepláca zdravotná poisťovňa, no sprievodca si všetko musí platiť sám. (ak)

600,30 €

Nikita Kopčanová

S našou pomocou bude Nikitka častejšie
jazdiť na koni

Nikita má šesť rokov a trpí detskou mozgovou obrnou - spastickou kvadruparézou. Narodila sa predčasne, v
súčasnosti stále nechodí. Rodičia sa veľmi snažia zaradiť dcérku do života, preto nazaháľajú a pravidelne cvičia
už od narodenia. Nikitka si vyskúšala cvičenia Vojtovou i Bobáthovou metódou, plávanie, intenzívne
rehabilitácie i hipoterapiu. Všetky terapie sú však veľmi finančne náročné. Rodina už vyčerpala všetky svoje
možnosti, a preto o pomoc požiadala Srdce pre deti. (ak)

640,00 €

Kristínka, malá onkopacientka, musí
vytrvať v nastavenom pláne

Kristínka má dvoch starších bratov, ale pre závažné ochorenie s nimi nemôže veselo šantiť. Už od roku 2005 je
detskou onkologickou pacientkou a po nástupe epilepsie v roku 2011 sa jej stav veľmi zhoršil. Má vytvorený
individuálny výchovno-vzdelávací a rehabilitačný plán, ktorý odporúča každodenné rehabilitačné cvičenie. Toto
je vzhľadom k jej postihnutiu možné vykonávať len v zariadení soc. služieb, ktoré už navštevuje. Keďže Kristínkin
otec je nezamestnaný a mamina poberá len opatrovateľský príspevok, už sa im nedarí našetriť na úhradu
každodenného rehabilitačného cvičenia a na nácvik chôdze s oporou, ktoré Kristínka aktuálne potrebuje. Preto
rodina oslovila Srdce pre deti. (kt)

1 960,00 €

Trojročný Vladko zo Zvolena sa narodil s ťažkým zdravotným postihnutím. Má diagnostikovanú detskú mozgovú
obrnu v tej najťažšej forme, epilepsiu a atrofiu zrakového nervu. Napriek všetkým vážnym diagnózam má malý
šibal vždy dôvod na úsmev. Pre rodičov je chlapec zdroj energie, keď vidia, ako sa snaží a robí svoje prvé
pokroky. K napredovaniu mu pomáhajú najmä pravidelné rehabilitácie. Absolvoval ich už desiatky a rodičia chcú
v našliapnutom tempe pokračovať. Financie sú jedinou prekážkou v ich snažení. (ak)

1 000,00 €

3 600,00 €

SPD14_041

SPD14_042

SPD14_043

SPD14_044

SPD14_048

SPD14_049

SPD14_050

SPD14_051

SPD14_052

SPD14_053

Andrej Žuffa

Lukáš Ščibran

Kristína Kováčová

Peťo (14) s detskou mozgovou je na invalidnom vozíčku a chodí do integrovanej základnej školy. Tento veselý
chlapec si toho už prešiel dosť. Má za sebou niekoľko operácií šliach, ľavej nohy a pravého kĺbu. Ešte stále ale nie
je dobojované. Bohužiaľ, v poslednej dobe Peťo opäť cíti bolesť v nohách. Jeho aktívna mama sa rozhodla nič
nenechať na náhodu a podchytila problém už v zárodku. Jej odvážny syn momentálne pravideľne cvičí a
rehabilituje v rehabilitačnom centre v Dunajskej Lužnej. Avšak, ako to už býva, problémom je financovanie
nákladného pobytu. (jm)
Simonko z Banskej Bystrice je šikovný chlapec, no pre svoje postihnutie potrebuje osobitý prístup. Mimoriadna
starostlivosť o Simonka už prináša prvé výsledky. Začal komunikovať s ľuďmi, prejavuje svoje city, jeho
agresivitu a hyperaktivitu dostali rodičia pod kontrolu. Finančná situácia rodiny je však nepriaznivá. Mama Alena
venuje všetok čas starostlivosti o Simonka a jediným živiteľom je otec Ján. Osud rodiny Maľovej nám v Srdci pre
deti nie je ľahostajný. Prvý krát sme Simonka podporili príspevkom na auto a tento rok mu zaplatíme plávanie
na jeden rok. (ag, ak)
Malý Alexík prekonal po narodení vzácny typ ochorenia - salmonelovú meningitídu, ktorá sa podpísala pod jeho
nepriaznivý zdravotný stav. Trpí trojkomorovým hydrocefalom a detskou mozgovou obrnou. Pre zlepšenie
zdravotného stavu a elimináciu dôsledkov ochorenia potrebuje neustále rehabilitovať. Lekári i rodičia vidia
najväčšie pokroky po cvičení prostredníctvom Bobath konceptu. Daný typ terapie však nie je preplácaný a rodina
už vyčerpala všetky svoje finančné prostriedky. (ak)

SPD14_055

Vladko Gašpar

Malý Vladko nestráca úsmev z pier

SPD14_056

Nikolas, Michal, Klaudia a
Kristián Prekopoví

Rodinu Prekopová z Trenčína zažíva ťažké časy. Po tom, čo otec Jozef prišiel o prácu sa dovtedajší život rodiny
zrútil ako domček z karát. Prišli o strechu nad hlavou. "Vtedy som musela urobiť rozhodnutie, ktoré si
Rodičia štyroch detí sa boja, že opäť prídu
neodpustím do konca života. Požiadala som úrad, aby do času kým si nájdeme bývanie, umiestnil moje deti do
o strechu nad hlavou
detského domova," hovorí pani Iveta. V súčasnosti sú už deti našťastie s rodičmi. Rodina má však stále finančné
problémy. Obávajú sa, že pre neplatenie nájomného prídu opäť o bývanie a najmä o deti. (ak)

Lukáš a Tomáš Hrabčákoví

Každý pokrok Lukáša a Tomáša závisí od
poctivého cvičenia

SPD14_057

Lukáš a Tomáš Hrabčákovci pochádzajú z malebnej dedinky Kokošovce pri Prešove. Obaja bratia trpia detskou
mozgovou obrnou, sú imobilní a pri premiestňovaní sa používajú invalidný vozík. Náročné je to najmä pre mamu
Zuzanu, ktorá sa o synov stará len za pomoci starej mamy. Pani Zuzana každodenne skladá a rozkladá invalidné
vozíky do auta pred cestou do školy alebo na rehabilitácie. Snom maminy je zaobstarať si väčšie auto s
posuvnými bočnými dverami, do ktorého by sa vozíky aj chlapci ľahko nakladali. (ak)

265,48 €

230,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

Č. zmluvy

SPD14_058

Prijímateľ / organizácia

Samaré Edesová

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

Plávanie a hipoterapia spomalia zákernú
Samarkinu chorobu

Samarka sa po narodení javila ako zdravé dieťa. Včas začala sedieť, štvornožkovať i chodiť. Šikovná nezbednica
prekvapovala rodičov svojou samostatnosťou, tešila ich prvými slovami. Nemali dôvod pochybovať, že niečo nie
je v poriadku. Zrazu sa však všetko zmenilo. „Prvé problémy nastali v dvoch rokoch,“ opisuje mama Michaela
nečakaný zvrat, „všimla som si, že sa prestáva zaujímať o hračky a zrazu nedokáže robiť veci, ktoré jej dovtedy
nerobili problém.“ Po ročnom kolotoči lekárskych vyšetrení dievčatku diagnostikovali Rettov syndróm, závažné
vrodené genetické postihnutie. Na túto zákernú chorobu zatiaľ neexistuje účinná liečba, je však možné spomaliť
ju sústavným aktívnym cvičením. (jm, ak)

1 255,00 €

1 800,00 €

SPD14_059

Bruno Javorek

Intenzívny rehabilitačný pobyt pre Bruna

Dvojičky Bruno a Simon sa narodili predčasne. „Aj napriek predčasnému príchodu na svet nás všetci
ubezpečovali, že sú zdraví a životaschopní,“ spomína na toto obdobie mama Marcela. Až keď mali dvojčatá
osem mesiacov, išli pre istotu na odborné vyšetrenie do Olomouca, kde Brunkovi diagnostikovali detskú
mozgovú obrnu. Tak sa začal kolotoč rôznych cvičení, ktoré mali jediný cieľ: pripraviť chlapca čo najlepšie na
život. Zaúčinkovala predovšetkým intenzívna rehabilitácia. „Veľmi mu to pomáha a chceli by sme aj v tomto
roku cvičiť aspoň 3x do roka,“ odôvodňujú rodičia žiadosť do Srdca pre deti. (ank, jm)

SPD14_060

Rudolf Joška

Rudkovi a jeho sestre bude v dome
teplejšie

Zabezpečiť deťom ich každodenné potreby je pre rodičov Rudka a Ingrid ťažké. Rudko je handicapovaný, má
detskú mozgovú obrnu a vyžaduje si neustálu opateru. Veľmi rád sa kúpe, ale jeho mamička sa obáva, že by pre
zimu v dome ochorel. „Nemáme si začo kúpiť drevo, máme zimu a nemáme si ako zohriať vodu na kúpanie,“
dodávajú rodičia, ktorí nás požiadali o kúpu dreva na kúrenie. (ag, jm)

Matej Kubaľa

Rehabilitácia Maťka priblíži k zdravým
kamarátom

Príchod na svet malého Maťka bol už od samého začiatku veľmi komplikovaný. „Lekári tvrdili, že ho vytiahli v
poslednej chvíli, pretože sa dusil, veľmi som sa vtedy bála,“ hovorí jeho mama. Ako dni plynuli a Maťko rástol,
uvedomovala si, že niečo nie je v poriadku s jeho pravou ručičkou a nožičkou. Diagnóza znela: Pravostranná
hemiparéza. Matejkovi potvrdili že má ochrnutú pravú stranu tela. Jeho mama sa však nevzdala a začala so
synom cvičiť Vojtovou metódou. Tu nastal zlom. Jeho stav sa začal zlepšovať. Matejko začal používať pravú
ručičku omnoho viac ako kedykoľvek predtým, dokonca aj chôdza bola omnoho lepšia, stabilnejšia. (AnK)

92,40 €

Alex Habočík

Rehabilitácie posúvajú Alexa neustále
vpred

Alex sa narodil predčasne. Maličký iba 700 gramový chlapček bol hneď po príchode na svet oživovaný a
resuscitovaný. Už od samého začiatku musel bojovať o veci, ktoré sú pre iné deti samozrejme: dych, pohyb,
zdravie. Tri mesiace bol v inkubátore na pľúcnej ventilácii a prekonal otravu krvi. Napriek týmto zdravotným
obmedzeniam, už veľa dosiahol a veľa je toho ešte pred ním. „Vie sa pretočiť na bruško, ale nedokáže sa ešte
plaziť, loziť či chodiť. Vidíme, že sa snaží, že chce, ale svaly potrebujú ešte zosilnieť,“ opisujú situáciu rodičia a
zdôrazňujú, že práve teraz potrebuje ich synček intenzívne cvičiť a rehabilitovať. (AnK, jm)

720,00 €

Gabriela Badurová

Gabika cvičením dobehne, čo zameškala
pre chorobu

Gabike už v útlom detstve našli v hlavičke cysty. Tie sa časom sa vstrebali, za sebou ale zanechali nezmazateľnú
stopu. Keď mala pol roka, mama si začala uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. „Nevedela sa pretočiť, sedkať
a rúčky, tie objavila veľmi neskoro a používala ich málo,“ spomína smutne. Postupne sa začali prejavovať nové a
nové problémy, najhorším z nich ale je oslabená imunita. Malá Gabika je často chorá a minulú zimu musela byť
3-krát hospitalizovaná. Teraz spolu s mamou potrebuje hlavne dobehnúť zameškané intenzívnou rehabilitáciou.
(ank, jm)

263,22 €

SPD14_064

Martina Biroščáková

Martinka má na rehabilitáciach šancu
postaviť sa

Láska rodičov k dcérke Martinke a ich vytrvalosť dokázala zvrátiť osud, ktorý jej predpovedali lekári. Tí Martinke
nedávali veľkú šancu na plnohodnotný život. Operáciu mala naplánovanú už pred svojim narodením. Kým si ju
rodičia odviezli v 5. týždňoch z nemocnice domov, mala ich zasebou už tri. Aj keď dnes zaostáva vo vývoji, má
veľkú šancu dobehnúť to, čo doteraz zameškala. „Chceme jej ponúknuť čo najviac možností na rehabilitovanie a
tým prispieť k zlepšeniu jej stavu a skvalitneniu života,“ zdôrazňuje mama dievčatka. (ag)

1 000,00 €

SPD14_065

Lucia Mihalcová

Lucka si cvičením spevní chrbátik

SPD14_066

Šimon Samardák

Šimonka čakajú po rehabilitácii ďalšie
úspechy

SPD14_061

SPD14_062

SPD14_063

SPD14_067

SPD14_068

SPD14_069

SPD14_070

SPD14_071

SPD14_072

Odkedy sa rodičia maličkej Lucky dozvedeli, že ich dcéra má diagnózu CTP (centrálna tonusová porucha),
všemožne sa snažia, aby jej nepriaznivý osud zvrátili. Každodenne s dcérkou cvičia, absolvujú s ňou liečebné
pobyty, ktoré im ich finančná situácia dovoľuje uniesť. Rodičia si uvedomujú si, že čím je dieťa mladšie, tým sú
šance na vyliečenie lepšie. Veľké nádeje vkladajú do špecializovaného cvičenia Bobath metódou, ktoré zlepší
motorické schopnosti dcéry. (ag)
Šimonko sa narodil ako zdravý chlapček. Zákerná choroba však spôsobila, že sa musí dnes, vo svojich dva a pol
rokoch učiť všetky základné zručnosti odznova. Rodičia mu v tom obetavo pomáhajú. Absolvujú s ním pravidelné
cvičenia aj liečebné pobyty. Úspechom pre nich je, že Šimonko už dokáže posúvať autíčko a na chvíľu udrží v
ruke hrkálku so špeciálnym úchytom. Tu sa však rozhodne nechcú zastaviť. „ Synček potrebuje pravidelné
špeciálne cvičenia, ktorými dokáže viac uvoľniť svalstvo, naučiť sa niečo zo základných vecí,“ zdôrazňuje
chlapcova mama. (ag)

495,00 €

400,00 €

792,00 €

Miško Kaňuk

Miško môže vďaka rehabilitáciám
dobehnúť svoje dvojča

Trojročný Miško sa narodil ako zdravé dieťa. Na svet prišiel spolu so svojím bračekom Maťkom, takže radosť
rodičov bola dvojnásobná. Prvé problémy s Miškom vznikli, keď mal takmer päť mesiacov. Upadol do
bezvedomia a následne bol v umelom spánku. Život malého drobčeka, žiaľ, chvíľka bez kyslíka poznačila. Po
prebudení sa z umelého spánku neregistroval ľudí ani predmety. Lekári mu diagnostikovali detskú mozgovú
obrnu. Nechodí, nerozpráva a má poškodený zrak. Rodičia sa okrem Miška a Maťka starajú ešte o dve staršie
dcérky. Ich rodinný rozpočet nedokáže hradiť všetky terapie, ktoré musí malý Miško absolvovať, preto sa s
prosbou o pomoc obrátili na Srdce pre deti. (ak)

Christián Kunovský

Ergonomická zdravotná stolička pre
Christiánka

S Christiánkom sme sa stretli v Srdci pre deti už v roku 2012, kedy sme mu pomohli úhradou masáží a
termálnych kúpeľov. Kiko, ako ho volá jeho mamina, je autista a navyše má aj ťažkosti s chrbticou, ramenami,
členkami, skrátka s celým telom. Má i ochabnuté svalstvo, takže cvičenie je na dennom poriadku. Mamina mu
pripravuje špeciálnu stravu, aby nemal problém s jej trávením. Dosť problémov na jedného chlapca, našťastie
však má maminu, ktorá ho nadovšetko ľúbi a ako jediná mu presne rozumie. (kt)

Samko a Vilko Krempaskí

Vďaka Srdcu pre deti sa matka štyroch
detí môže zamestnať

Pani Ivana Krempaská má päť detí, no najstarší syn Dárius (17) býva s otcom, bývalým manželom pani
Krempaskej. Po rozvode sa presťahovala k priateľovi do Prešova, kde žije spolu so svojimi štyrmi deťmi - Katkou
(15), Kristínou (13), Vilkom (2) a Samkom (1). V súčasnosti sa dostala do začarovaného kruhu. O deti sa stará
sama po tom, čo ju opustil priateľ. Starostlivosť o štyri malé deti je pre ženu na materskej dovolenke veľmi
finančne náročná. Chcela by ísť do práce, no v tom čase sa nemá kto postarať o Vilka a Samka. Súkromné jasle,
ktoré by mohli chlapci navštevovať, sú veľmi drahé a nemôže si ich bez našej pomoci dovoliť. (ak)

3 060,00 €

Jarko Berky

Jarkovi s alergiami a bolesťami chrbtice
skvalitníme každodenný spánok

16-ročný Jarko trpí viacerými ochoreniami. Má diagnostikovaný atypický autizmus, astmu, alergie, leukoplakiu,
sluchovú i rečovú poruchu. V poslednom čase ho navyše pobolieva každé ráno chrbtica a trápia bolesti hlavy.
Pani Oľga, chlapcova mama, sa preto rozhodla vymeniť synovi posteľ, vankúš a perinu. Posteľ, ktorú majú doma
je vzhľadom na jeho zdravotný stav nevyhovujúca a každú noc ho ako alergika dráždi perový vankúš a perina.
(ak)

275,00 €

Dominika Galková

Pravidelné rehabilitácie sú pre Dominiku
nevyhnutné

Krvácanie do mozgu hneď po narodení natrvalo zmenilo Dominike život a poznačilo ju mnohými diagnózami.
Detská mozgová obrna, ťažká skolióza a epilepsia spôsobili, že je plne odkázaná na starostlivosť mami. Napriek
tomu si veselé dievča zachovalo optimizmus, má rado spoločnosť a rozruch okolo seba. Dorozumieva sa
niekoľkými slovami a pekným úsmevom, ale rozumie omnoho viac. Spolu s rodičmi napríklad chápe, že na to,
aby sa jej stav nezhoršoval, musí veľa cvičiť. „Rehabilitácie sú pre Dominiku neoddeliteľnou súčasťou života.
Potrebuje ich, aby jej telo dokázalo fungovať, napriek ťažkej skolioze,“ vysvetľuje mama dievčaťa, prečo sa
obrátila na nás obrátila so žiadosťou o pomoc. (jm)

Tibor Dundek

Tibko sa dorozumieva pomocou tabletu,
rodičia mu vďaka kurzu budú viac
rozumieť

Tiborko má takmer päť rokov a pochádza zo Žiliny. Narodil sa s veľmi vážnou diagnózou, pre ktorú musel
absolvovať nejednu operáciu. Naďalej však trpí mnohými chorobami a postihnutiami, mentálne zaostáva a
nerozpráva. Jeho stav si stále vyžaduje pozornosť lekárov, psychológov, ortopéda či rehabilitácie. Rodičia na
komunikáciu so synčekom využívajú tablet so špeciálnymi aplikáciami. Ten je pre deti s narušenou
komunikačnou schopnosťou veľmi dobrou pomôckou. Tibkova mamina chce z pomôcky vyťažiť maximum, preto
sa rozhodla absolvovať kurz, kde sa naučí viac o aplikáciách a ich použití. (ak)

1 800,00 €

475,50 €

1 200,00 €

120,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

SPD14_073

Matúš Novák

Mama chorého Matúška: "Želať zdravie
nie je len fráza, je najdôležitejšie, čo v
živote máme."

SPD14_074

Erik Filin

Erik je v kolektíve obľúbený, do škôlky
bude cestovať novým autom

Popis
Matúško sa narodil ako vytúžené a na prvý pohľad zdravé bábätko. Až po troch mesiacoch lekári zistili, že má
veľmi vzácnu vrodenú poruchu mozgu. Na Slovensku existuje o tejto poruche len veľmi málo informácií.
"Detičky s touto diagnózou obvykle nechodia, nesedia, nehovoria, nevidia resp. vidia len veľmi slabo. Ešte stále
netušíme čo všetko nás čaká," hovorí mama Renáta. Rodičia s Matúškom od narodenia cvičia a snažia sa zvrátiť
nepriaznivé prognózy. Vidia maličké pokroky, no chlapec je stále nechodiaci. Rodine by preto veľmi pomohol
špeciálny kočík. (ak)
Pani Andrea sa stará sama o dve deti - Kristínku (14) a Erika (11). Po rozvode býva spolu s matkou a bratovou
rodinkou. Mladší syn Erik trpí detskou mozgovou obrnou, slabšie vidí, má rečovú poruchu, je plienkovaný...
Ťažké zdravotné postihnutie syna so sebou nesie aj zvýšené výdavky. Erik už absolvoval kúpele v Kováčovej,
Dunajskej Lužnej i Martine. Vďaka ním sa dokázal postaviť na nohy a chodiť sám. V súčasnosti navštevuje
dvakrát týždenne špeciálnu škôlku, kde ho mamina vozí. Terajšie auto sa však už veľmi často kazí a veľa financií
musia investovať do jeho opráv. (ak)

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

500,00 €

3 300,00 €

Kočík pre Dominika znamená spojenie s
vonkajším svetom

Dominik z okolia Nitry nevie sám dýchať, prehĺtať, spontánne sa nehýbe a má ochabnuté svaly. Zdravotné
ťažkosti ho sprevádzali už od útleho detstva. „Všetci sme si mysleli, že sú prechodné a potrebuje sa len
adaptovať na tento svet,“ popisuje situáciu chlapcova mama. Problémy však neustávali. Teraz takmer 5-ročný
chlapec nemá stanovenú diagnózu a odborníci po nej už aj prestali pátrať. „Povedali nám, že v niektorej fáze
prišlo k poškodeniu mozgu“ vysvetľuje pani Šulíková. Vo všetkom je plne odkázaný na rodičov. Tí si ho napriek
náročnej starostlivosti nechali doma. „My vieme, že ho nevyliečime, ale chceme, aby ten čas, ktorý mu je
dopriaty, prežil slušne a šťastne,“ dodávajú láskyplne. (jm)

1 909,08 €

Milan Labaj

Milanko je pripútaný na lôžko, život mu
skvalitní polohovacie zariadenie

Príbeh ťažko chorého Milanka (17) nám napísala jeho sestra Janka. Stará sa o neho po smrti oboch rodičov
sama. Milan trpí detskou mozgovou obrnou, paraparézou dolných končatín, má zavedenú tracheostomickú
kanylu, je plne odkázaný na starostlivosť milujúcej sestry. Janke robí problém najmä časté polohovanie brata.
Milan je už veľký a na posteli je jeho polohovanie náročné. "Doma máme len jeden starší invalidný mechanický
vozík, ktorý pri Milankovom zdravotnom stave nám vôbec neslúži. Polohovacie zariadenie by nám veľmi
pomohlo zlepšiť polohovanie a umožnilo by Milankovi aj mne lepší spôsob života," hovorí sestra Janka. (ak)

4 860,00 €

SPD14_077

Miško Olšák

Miško s maminou budú vďaka vlastnému
autu samostatnejší

SPD14_078

Oliver Rakický

Nový kočík Oliverovi pomôže pri
správnom sedení

SPD14_079

Lukáš Galaba

Rodičia chcú malému Lukáškovi vytvoriť
bezpečný domov

SPD14_080

Jakub Vizičkanič

Jakubko sa v bdelej kóme stal hrdinom,
zachránil život bábätku

SPD14_081

Lea Berkyová

Leuške zakúpime hygienické pomôcky a
drogériu

Erik Dokoupil

Sedemnásťročný Erik bol po pôrode úplne zdravý. Prvé komplikácie začali, keď mal šesť mesiacov. Upadol do
bezvedomia, no lekári rodičov ubezpečovali, že všetko je v poriadku. Začal chodiť i rozprávať a nič
Erikove záchvaty hnevu zmierňuje vírivka nenasvedčovalo tomu, že by mali opäť nastať nejaké komplikácie. Tie, žiaľ, prišli. Odrazu prestal chodiť a
a masáže
rozprávať. Erik absolvoval množstvo terapií - delfinoterapiu, hipoterapiu, plávanie, cvičenie v Tatrách. Naučil sa
opäť chodiť, no rozprávať ho už rodičia nepočuli. V štyroch rokoch mu diagnostikovali autizmus. S príchodom
ťažkej puberty sa často dostáva do záchvatov zúrivosti. Upokojiť ho dokáže teplá vírivá voda a masáže. (ak)

490,00 €

Matúško bojuje so všetkým, čo mu osud
stavia do cesty

Pani Zuzana sa stará o svojho syna Matúška sama. Má to náročné, spolu si prešli viacerými skúškami. Chlapček
prišiel na svet už v 27. týždni tehotenstva a vážil necelý kilogram. Lekári mu nedávali veľké šance, no mama
Zuzana nestrácala nádej. Matúško dlho bojoval, domov ho z nemocnice pustili až po dvoch mesiacoch. Pani
Zuzana sa veľmi tešila, no synček ešte nemal všetko vyhraté. Do nemocnice sa vrátil opäť, následne absolvoval
množstvo vyšetrení. Lekári mu stanovili diagnózu: Dandy Walker syndróm najťažšieho stupňa. Matúš má
spomalený vývin, no mama Zuzana verí, že sa ho podarí naštartovať vďaka rehabilitácii. (ak)

840,00 €

2 421,86 €

500,00 €

SPD14_075

SPD14_076

SPD14_082

SPD14_083

Dominik Šulík

Matúško Minár

S Miškom sme sa v Srdci pre deti stretli už v roku 2013. Malého 9-ročného bojovníka sme vtedy podporili
špeciálnou chodúľkou, vďaka ktorej sa môže samostatne pohybovať. Miško má diagnostikovanú detskú
mozgovú obrnu a epilepsiu. Jeho stav je vážny a bráni sa pani Kataríne zamestnať. Trpí tým najmä rodinný
rozpočet. Všetky terapie a pomôcky, ktoré synček potrebuje sú drahé a nemôže si ich vždy dovoliť bez pomoci
iných. V súčasnosti robí pani Kataríne problém doplatiť si auto. Miško potrebuje chodiť k lekárom i do školy, no
bez auta to, žiaľ, nie je možné. (ak)
Rodičia Petra a Dezider Rakickí majú dve krásne deti - Elišku (9) a Oliverka (3). Eliška sa narodila predčasne,
následkom čoho má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Od malička s ňou cvičili a dnes vďaka tomu chodí a
je integrovaná v základnej škole. "Chceli sme mať aj druhé bábätko, aby sa mal kto o Elinku postarať, keď bude
dospelá," hovorí mama Petra. "Oliver sa však tiež narodil predčasne v 33. týždni tehotenstva. Má
diagnostikovanú centrálnu slepotu a detskú mozgovú obrnu - kvadruparézu, čiže ešte horší stav ako Eli," smutne
dodáva. Oliver nevie sám sedieť, preto potrebuje špeciálny kočík. Vďaka doplnkom sa prispôsobí jeho telíčku a
skvalitní mu život. (ak)
Lukáško je na prvý pohľad zdravé dieťatko. Bol vytúžené bábo a z jeho príchodu na svet sa tešila celá rodina. Že
niečo nie je v poriadku rodičia zistili asi po mesiaci. Po viacerých vyšetreniach mu lekári nakoniec stanovili
diagnózu - cystickú fibrózu. Dlhý čas strávil v nemocnici na antibiotikách. V súčasnosti má stále oslabenú imunitu
a mesačne berie viacero druhov liekov, inhaluje a rodičia mu robia výplachy nošteka. "Lukáško sa drží celkom
dobre. Každý deň sa modlíme, aby našli liek na túto diagnózu. Od narodenia je pre nás synček najzlatším
chlapčekom na svete. Veľmi sa o neho bojíme," hovorí mama Renáta, ktorá chce spolu s manželom vytvoriť pre
syna bezpečný a sterilný domov. (ak)
Jakubkovi (13) zistili začiatkom roka 2012 po páde zo schodov vážny nález na mozgu - poškodenie bazálnych
ganglií. Upadol do kómy, úplne ochrnul, prestal sa hýbať, komunikovať a prijímať potravu. Doslova bojoval o
svoj život. Rehabilitáciou a cvičeniami sa jeho stav postupne zlepšuje. Dnes už našťastie nepotrebuje invalidný
vozík, dokáže chodiť sám. Pred ochorením bol Jakub zdravý chlapec. Mal rád prírodu, zvieratká a rád rybárčil.
Rodičia veria, že pokračovaním v rehabilitáciách a terapiách sa bude môcť venovať svojim záujmom bez
akýchkoľvek obmedzení. (ak)
Sedemročná Lea z obce Ľuboriečka trpí mentálnou retardáciou. Rodičia sa okrem nej starajú ešte o staršiu sestru
Veroniku. Sú nezamestnaní a rodinu živia iba zo sociálnych dávok. Lea má v dôsledku svojho ochorenia
problémy s hygienickými návykmi. Každú noc sa pomočuje, preto jej musia dávať plienky. S tým súvisí aj časté
umývanie a rodina sa ani nenazdá a za hygienické pomôcky míňajú mesačne desiatky eur. (ak)

SPD14_084

Jazmína Horváthová

V kočíku Jazmínka spozná okolitý svet

Takmer trojročná Jazmínka z Prešovského kraja je v dôsledku spastického mozgového ochorenia nesamostatná
vo všetkých činnostiach. Ruky aj nohy jej nahrádzajú milujúci rodičia. Keďže dievčatko už pomaly odrástlo z
detského kočíka, musia ju prenášať sami. To je, samozrejme, namáhavé pre nich aj dcérku. Nový polohovací
kočík rodine doslova zmení život. Pohodlnejšia a jednoduchšia preprava výrazne zvýši kvalitu Jazmínkinho
života. Lekárske prehliadky budú menej náročné a všetci si tak budú môcť častejšie vyjsť do prírody, či na
prechádzku. (jm)

SPD14_085

Pavol, Laura, Jakub,
Dominika a Veronika
Kupcoví

Kupcovci môžu drevom kúriť celú zimu,
neohrozia Paľkovu imunitu

Rodina Kupcová z Čierneho Balogu je dlhodobo v ťažkej situácii. Rodičia Janka a Pavol sa starajú o sedem detí, z
toho dve - Paľko a Laurinka - sú ťažko zdravotne postihnuté. Srdce pre deti im podalo v roku 2013 pomocnú
ruku. Vďaka verejnej zbierke sme rodinke pomohli so zakúpením auta. Paľko má vrodený hydrocefalus a
Laurinka má detskú mozgovú obrnu. Auto je pre nich nevyhnutnosťou. Rodina sa však stále borí v problémoch.
Trápia ich najmä financie. Často si nemôžu zabezpečiť základné potreby, jednou z nich je drevo na zimu. (ak)

Damián Slivka

Damiánov život skvalitní podlahové
kúrenie

Damián z Lieskovca pri Humennom má detskú mozgovú obrnu. Spolu so svojou rodinou býval donedávna v
dvojizbovom byte na prvom poschodí bez výťahu. Pre rodičov a najmä maminu bolo veľmi náročné chodiť s
vozíkom po schodoch. Damián navyše svojimi hlučnými prejavmi rušil susedov, a tak rodičia museli urobiť
radikálne riešenie. Presťahovať sa. Predali byt, vzali si úver a postavili menší bezbariérový domček. Ten chcú
prispôsobiť čo najviac potrebám chorého syna. Keďže Damián nechodí a doma sa presúva po zadku, chcú v
dome zaviesť podlahové kúrenie. (ak)

Štefánia Lechanová

Števkino detstvo poznamenala zákerná forma angíny. Pôvodne zdravé dievčatko malo po jej prekonaní zrazu
veľké problémy s pohybom. „Prestali ju počúvať nožičky, podlamovali sa jej kolienka, nevládala chodiť a
sťažovala sa na bolesť,“ popisuje situácia mama. Séria vyšetrení u odborníkov priniesla nepríjemný rozsudok –
Biolampa pre Števku so zápalom kolienok
postihnutie kolienok spôsobené zápalom a reumu. V tom čase sa už Števka nevedela sama postaviť na nohy.
Rodina momentálne hľadá dostupné možnosti ako malé telíčko opäť rozhýbať. Jednou z nich je aj biolampa,
ktorá priaznivo vplýva regeneráciu buniek a tíši bolesť. (jm)

SPD14_086

SPD14_088

3 300,00 €

2 400,00 €

3 300,00 €

1 110,00 €

296,00 €

1 900,00 €

500,00 €

Č. zmluvy

SPD14_089

SPD14_090

SPD14_092

SPD14_092

SPD14_093

SPD14_094

SPD14_095

SPD14_096

SPD14_097

SPD14_098

SPD14_100

SPD14_101

Prijímateľ / organizácia

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

Dominika potrebuje rehabilitovať a cvičiť

Predčasne narodená Dominika mala po príchode na svet len 600 gramov. Krátko na to jej bola diagnostikovaná
detská mozgová obrna. Dnes má táto usmievavá malá Lučenčanka už viac ako dva roky a podstatne podrástla.
Vo veku, v ktorom iné deti už radostne pobehujú po byte, začína byť jej postihnutie viac a viac viditeľnejšie,
pekne dievčatko dodnes nesedí ani nechodí. Rodičia si uvedomujú, že najvýznamnejšia možnosť napredovania
je ešte v útlom detstve a preto sa snažia urobiť čo najviac, aby dcérke dopriali čo najlepší štart do života.
Príležitosť k posunu vidia predovšetkým v intenzívnom rehabilitačnom cvičení. (jm)

112,00 €

V kúpeľoch si Vaneska s hypotalamickou
poruchou zlepší kondíciu

Keď mala Vaneska jeden rok, našli jej nádor pri hypotalame. Vianoce rodina strávila návštevami najrôznejších
odborníkov. Po prevoze do Bratislavy sa lekári pokúsili nádor vyoperovať, operácia však bola úspešná len
čiastočne. Nasledovalo veľmi ťažké obdobie. „Záchvaty sme mali stále na dennom poriadku, aj tridsaťkrát za
deň,“ opisuje ťažké obdobie mama dievčatka. Nezaberali žiadne lieky, lekári stav vyhodnotili ako
farmakorezistentnú epilepsiu. Nasledovala druhá operácia, ktorá dopadla na očakávania. Záchvaty zmizli. Ani
tento zákrok ale neostal bez následkov. „Momentálne nás trápi hypotalamická obezita,“ dodávajú rodičia, ktorí
nás žiadajú o spolufinancovanie kúpeľov pre dcérku. (jm)

400,00 €

Matej Szabo

Maťko bude bezpečne a pohodlne sedieť
v novej stoličke

Matej je 16-ročný chlapec s ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Narodil sa predčasne. Bol pridusený,
dôsledkom čoho došlo k odumretiu mozgových buniek. Mieru funkčnej poruchy mozgu má stanovenú na 100%.
Matej je úplne ležiaci, sám sa nevie ani pretočiť na posteli, sedí len s oporou alebo pripútaný na invalidnom
vozíku. "Maťko si vyžaduje celodennú 24-hodinovú starostlivosť, čo je pre nás strašne vyčerpávajúce. Syna
musíme v noci pretáčať, aby nedošlo k preležaninám. Veľké problémy máme najmä so sedením. Nemáme pre
neho stoličku, v ktorej by mohol pohodlne a bezpečne sedieť," hovorí Maťkova mama, pani Monika. (ak)

2 799,00 €

Dominik Horák

Špeciálna stolička zabráni deformáciám
Dominikovho chrbta

Dominik v desiatom týždni ochorel na vírusovú encefalitídu. Následky choroby na seba nenechali dlho čakať.
Poškodenie mozgu, detská mozgová obrna, epilepsia a mnohé iné zdravotné problémy sympatickému
jedenásťročnému chlapčekovi dodnes sťažujú život. Dominik sa samostatne nedokáže najesť, pri jedle mu
zabieha, nevie sa napiť, nedokáže samostatne sedieť. Napriek tomu nestráca chuť do života. „Ma rád
prechádzky, cestu autom na miesta, miluje vodu a kúpanie, ale aj milých ľudí,“ zdôrazňuje chlapčekova mama a
dodáva, že život by jej synčekovi výrazne skvalitnila špeciálna stolička umožňujúca vzpriamenú polohu. (jm)

2 800,00 €

Ondrej Horváth

Zlom v živote pôvodne zdravého Ondreja spôsobila autonehoda. Tá hrubou čiarou rozdelila jeho detstvo. Utrpel
vážne devastačné poranenia hlavy. Zdravotná sestra nesprávne konštatovala, že je mŕtvy, chlapčekov mozog
však len nebol dostatočne okysličený. Po prevoze vrtuľníkom a náročných lekárskych zákrokoch ostal v bdelej
Ondrejovo detstvo tragicky poznačila
kóme. Ondrej má však šťastie na úžasných obetavých rodičov, ktorí milovanému synovi venujú všetok voľný čas.
autonehoda. Teraz potrebuje našu pomoc.
„Jeho stav sa po malých krôčikoch zlepšuje. Reaguje na vonkajšie podnety úsmevom, pohľadom, pohybom
hlavy,“ hovorí pán Horváth, ktorý sa momentálne stará doma o chlapca. Jedným dychom ale dodáva, že práve
teraz potrebuje syn čo najviac cvičiť a rehabilitovať. (jm)

1 680,00 €

Emka a Paľko sú po cvičení vnímavejší

Dvojičky Emku a Paľka sme prvýkrát podporili preplatením rehabilitácie v roku 2013. Pri svojej diagnóze, detskej
mozgovej obrne, však musia cvičiť neustále. "Pomaličky sa ukazujú prvé úspechy náročnej liečby, cvičení a
rehabilitácií. Cvičíme od narodenia pravidelne, preto nemajú skrátené šľachy a vyzerajú ako úplne zdravé
detičky," teší sa mama Marianna, ktorá sa o svoje dva poklady stará sama. Veľmi si praje, aby sa dvojičky mohli
začleniť do kolektívu medzi zdravé detičky, no na rehabilitácie, ktoré by im v tom mohli pomôcť, nemá dostatok
finančných prostriedkov. (ak)

685,41 €

Lea Zmundová

Leuške zabezpečí nový kočík správne
držanie tela

Štvorročnej Leuške lekári diagnostikovali vrodenú vývojovú chybu mozgu. "Od narodenia chodíme rehabilitovať.
"Leuška nám robí veľkú radosť. Síce ešte nesedí, no krok za krokom ideme do nášho cieľa," hovorí pani Iveta,
Leina mama. Dievčatko rado trávi čas na čerstvom vzduchu v spoločnosti iných detičiek. V súčasnosti však rodina
vlastní starý kočík, ktorý nie je prispôsobený Leiným potrebám, a tak jej viac škodí ako pomáha. Od narodenia si
všetky cvičenia hradia z vlastného rozpočtu, no cena rehabilitačného kočíka je natoľko vysoká, že si ju priemerná
4-členná rodina nemôže dovoliť. (ak)

2 052,55 €

Mariana Bírová

Marianku po narodení čakali dlhé mesiace traumatického odlúčenia a boj o holý život. Z nekonečného zoznamu
podozrivých diagnóz boli však postupne vylúčené všetky. „Bol to nesmierne ťažký rok,“ spomínajú rodičia.
Pomaly začala samostatne dýchať, vnímať okolie. Prvé náznaky aktívneho pohybu mala až okolo roka. Začala byť
Marianka sa naučí komunikovať pomocou
zvedavá na okolie, hračky. „Napriek všetkému čo prežila, aj keď sa nikdy neusmiala, viem že je to veselé
tabletu
dievčatko, zvedavé, vnímavé a citlivé. Je nesmierne vďačná za každú chvíľu pozornosti,“ opisuje dcérku pani
Mária. Rodičia dlho pre ňu hľadali iné možnosti komunikácie. Po dlhom pátraní objavili, že najväčšie možnosti
dievčatku poskytuje tablet. (jm)

486,80 €

Päťročná Alžbetka potrebuje cvičiť a
rehabilitovať

Alžbetka sa narodila predčasne a už v prenatálnom vývine sa potvrdili viaceré vrodené chyby srdca a obličiek. Po
narodení bola operovaná v kardiocentre v Bratislave kvôli vrodenej srdcovej vade. V čase operácie vážila iba
1600 gramov. „Po roku sme dosiahli to, že dokáže prehĺtať stravu z fľaše,“ opisujú ťažké začiatky rodičia. Ako
Alžbetka rástla, pribúdali však ďalšie problémy. Jedným z nich bola chýbajúca oblička. Rodičia však ďalej vytrvalo
bojovali za dcérkino zdravie. Po úpornej viacročnej snahe môže dnes snaživé dievčatko cvičiť nácvik chôdze
pomocou závesného aparátu. Jemnú motoriku Alžbetke zase pomáhajú zlepšovať fyzioterapeutické cvičenia s
hydroterapiou, hippoterapiou.(jm)

1 000,00 €

Marek konečne zažije, aké je to stáť na
vlastných nohách

Päťročný Marek sa narodil so štedrým balíčkom diagnóz - detská mozgová obrna, mikrocefália, Downov
syndróm, astma, epilepsia... Zákerným ochorením navyše trpí aj otec Peter. Poberá invalidný dôchodok a jeho
manželka iba rodičovský príspevok. Žijú skromne, no pre svoje tri deti by urobili aj nemožné. "S Marekom cvičím
doma, pretože ako manžel ochorel, nemôžeme si dovoliť žiadnu inú rehabilitáciu či zdravotnú pomôcku. Po
dôkladnom vyšetrení nám neurologička odporučila začať syna vertikalizovať a stavať na nohy. Zdravotné
poisťovne však vertikalizátor nepreplácajú a my ho synčekovi z nášho príjmu nemôžeme zakúpiť," hovorí pani
Mária. (ak)

1 964,36 €

Anastázia Dubjelová

Aninke v rozvoji pomôže mimoškolské
vzdelávanie

Anastázia je dievčatko s viacnásobným postihnutím. Po narodení javilo ako zdravé dieťa, no už po pár týždňoch
začala neistota rodičov narastať. "Začali sa u nej objavovať tiky jazyka, očiek a končatín. Nakoniec sme skončili
na neurológii. Epileptické záchvaty mala aj osemnásťkrát denne. Bolo to pre nás náročné obdobie plné
prebdených nocí, kolotoča vyšetrení a nezodpovedaných otázok," spomína mama Anna. K epilepsii sa pridružilo
aj hypotonické svalstvo, a tak s dcérkou začali ihneď rehabilitovať. S cvičením doma pokračujú dodnes, no
dcérka je už veľká a ťažká, preto potrebujú aj pomoc odborníkov. (ak)

960,00 €

Nikola Poláková

Podľa genetických testov rodičov malo byť ich druhé dieťatko zdravé. Keď však matka prišla s krvácaním na
pohotovosť, prišla zlá správa: lekári im oznámili, že dieťatko nemá šancu prežiť. Po piatich týždňoch tvrdého
boja o záchranu však Nikolku predsa len priviezli domov. Potom prišla ďalšia rana. Rodičia už dlhšiu dobu
Rehabilitácie Bobath metódou pre Nikolku pozorovali čudné prejavy, ktoré sa bohužiaľ potvrdili - Nikolka má autizmus. Ani to ich však nezlomilo a ďalej
robia všetko pre to, aby milovanej dcérke pomohli. „Už v inkubátore sme začali cvičiť a čase sa podarili dcérke
veľmi pekné pokroky. A práve na tie potrebujeme teraz nadviazať,“ zdôvodňuje mama dievčatka podanie
žiadosti o financovanie rehabilitačného pobytu. (jm)

Dominika Parobeková

Vaneska Chovancová

Emka a Paľko Brindzoví

Alžbeta Baranovská

Marek Hejda

SPD14_102

Andrej Kubinec

Modrooký Andrejko dosiahne ďalšie
úspechy po intenzívnej rehabilitácii

SPD14_103

Mário Gergely

Prvé Máriove kroky prispejú k jeho
samostatnosti

Od šiesteho mesiaca sa Andrejko so svojou maminou vysporadúva s prekážkami vo vývine, ktoré so sebou
prináša diagnóza CTP hypotonický syndróm s kĺbnou hypermobilitou. Keď chlapčekovi rovesníci sedeli, on sa s
ťažkosťami pretáčal z bruška na chrbátik. Keď oni začali chodiť, Andrejko sa s maminkinou pomocou iba posadil.
Aj napriek každodenným cvičeniam, väčšie úspechy boli zreteľné až po absolvovaní špeciálnych rehabilitačných
pobytov. Po prvom začal Andrejko štvornožkovať, po druhom s pomocu aj chodiť. Teraz by rodina chcela na tieto
úspechy nadviazať. (ag)
Aj napriek tomu, že sa Mário narodil ako zdravé dieťa a má dnes už sedem rokov, nechodí a nerozpráva. Pod
jeho dnešný komplikovaný stav sa podpísali zdravotné ťažkosti v čase keď mal 5 mesiacov. Rodičia sa však
nevzdávajú. Neustále s synčekom pracujú, navštevujú terapie a cvičenia, aby sa raz mohol postaviť na vlastné
nohy. „Najväčšie pokroky v jeho motorike prináša špeciálna therasuit terapia, ktorá však nie je hradená
zdravotnou poisťovňou. Až po nej sa Mário naučil chodiť po štyroch, sám sa postavil a prešiel pár krokov s
oporou,“ dodáva hrdá matka. (ag)

800,00 €

1 000,00 €

792,00 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SPD14_104

Nina Dlugošová

Usmievavej Ninke pomôže rehabilitácia
zaradiť sa medzi škôlkarov

Ninka je vytúžené dieťatko, ktoré sa prvé tri rôčky svojho života borí s vážnymi zdravotnými problémami. Začalo
to ťažkým pôrodom a potom postupne určovali lekári ďalšie diagnózy. Aj napriek tomu, je Ninka večne usmiate
slniečko. Spolu s mamou zdoláva s úsmevom všetky prekážky. Prvý úpech po dlhých mesiacoch cvičenia a
cielenej rehabilitácie je štvornožkovanie a státie s oporou. (ag)

960,00 €

Martinko Kováčik

Martinkov chrbátik spevnia rehabilitácie

Dvanásťročný Maťko z Prievidze sa pri pôrode pridusil pupočnou šnúrou. Sám nedokáže sedieť ani chodiť, no to
mu nebráni v tom byť veselým a hravým chlapcom. "Veľmi rád sa hrá s loptami, prepína televízor a hrá sa s
autami. Najobľúbenejšie sú sanitky," hovorí mama Iveta. "Synček je veľmi vnímavý, rád trávi čas v spoločnosti
ostatných detí a pani učiteľky, s ktorou je v škole štyri hodiny denne." Neoddeliteľnou súčasťou jeho života sú
tiež pravidelné rehabilitácie, ktoré mu pomáhajú spevňovať a uvoľňovať svaly. Absolvuje ich aj niekoľko ročne,
čo zaťažuje najmä na rodinný rozpočet. (ak)

480,00 €

Julinka Szabóova

Nevyliečiteľne chorej Julinke prospieva
hipoterapia

"Po desiatich rokoch úmorného čakania k nám prišla vytúžená dcérka Julinka", začína rozprávanie pani Jana.
"Adoptovali sme si ju ako 10-dňové novorodeniatko z utajeného pôrodu. Matka sa jej po pôrode
vzdala,"dodáva. Jana a Róbert Szabóovci si z pôrodnice brali zdravé bábätko. Fetal alkoholový syndróm sa
prejavil až neskôr. K diagnostikovanému syndrómu sa pridala aj epilepsia a Rettov syndróm. Všetky naučené
veci Julinka postupne začala zabúdať. Následky Rettovho syndrómu však pomáha spomaliť hipoterapia, na ktorú
veľmi dobre reaguje. (ak)

1 000,00 €

Branko Hudák

V novej autosedačke bude Branko
cestovať bezpečne

Branko sa narodil v 38. týždni tehotenstva. Po narodení bol oživovaný a prevezený na špeciálne oddelenie
neonatológie do Košíc. Rodina prežívala dni plné neistoty. Neskôr, po absolvovaní množstva vyšetrení, chlapcovi
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. "Po prepustení z nemocnice sme začali cvičiť Vojtovou metódou,
pravidelne chodíme na rôzne terapie a plávanie," hovorí pani Hudákova, Brankova mamina. Rodičia sa veľmi
snažia zlepšiť zdravotný stav svojho jediného synčeka a zabezpečiť mu všetky potrebné pomôcky. Branko, žiaľ,
ešte nemá nárok na príspevky od štátu, a preto s prosbou o preplatenie špeciálnej autosedačky oslovili nás. (ak)

823,20 €

Niki a Viki

Koníky pomôžu súrodencom zmierniť
rany na duši

Pani Mirka túžila po harmonickej rodine. Netušila, že partner, ktorý mal pri nej stáť v dobrom aj v zlom, poznačí
jej život. Žiaľ, v tom negatívnom zmysle. Spolu s deťmi boli svedkami častého násilia, agresivity a závislostí. Po
tom, čo sa útoky začali stupňovať, sa mama dvoch detí rozhodla od partnera odísť. "Chcem deťom vytvoriť
stabilný domov, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne," hovorí. Pôvodné prostredie však stihlo poznačiť len 4ročného Nikiho. Má diagnostikovaný oneskorený vývin psychomotoriky i reči. (ak)

1 920,00 €

Lucka Čurgalyová

Luckin vývin pomôže naštartovať
rehabilitácia

Lucka po pôrode nedýchala a museli ju oživovať. Problémy s dýchaním ju trápia doteraz, no pridala sa k tomu aj
epilepsia a hypotonický syndróm. Lekári predpokladajú, že za všetkým by mohla byť energetická metabolická
porucha, ktorá bráni dievčatku v správnom vývine. Lucka nedávno oslávila jeden rok, no stále je na úrovni
bábätka, ktoré si neudrží hlavičku a väčšinu dňa prespí. "Absolvovali sme dva pobyty. Vždy nás povzbudili a
posunuli trochu dopredu. Žiaľ, starostlivosť o Lucku je veľmi finančne náročná, najmä čo sa týka nákladov na
benzín, rehabilitácie a vitamínové doplnky," hovorí otec malej Lucky, pán Peter. (ak)

700,00 €

SPD14_112

Lukáško Vais

Na svoje prvé dieťatko sa rodičia Veronika a René veľmi tešili. Lukáško však prišiel na svet predčasne. Dnes má
už dva roky a diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu - spastickú kvadruparézu. Trápi ho ochabnuté svalstvo,
Blonďavý Lukáško má po cvičení pevnejšie ktoré nedokáže ovládať. "Každodennými cvičeniami sa snažíme zlepšovať Lukáškove rúčky a chrbátik, ktorý je
telíčko
veľmi slabý. Po rehabilitáciách je vždy živší, viac rozpráva, pohybuje sa a dokonca už vie napočítať do desať,"
hovorí hrdá mamina. Financovanie rehabilitačných centier je pre rodinu veľmi finančne náročné, veria však, že
sa nájdu dobré ľudia a spoločnými silami si Lukáško bude môcť užívať život naplno. (ak)

SPD14_113

Natálka Siváková

Natálka sa po zdravotných problémoch
učí odznova chodiť

Snom rodičov Sivákových je, aby ich dcérka Natálka začala chodiť. Pre niekoho samozrejmá vec. Natálka má však
zdravotné problémy. Od roka a pol nechodí, nerozpráva, len leží. Prispelo k tomu množstvo ochorení - problémy
s obličkami, epilepsia, zápal mozgových blán, ťažký zápal pľúc... "Pevne veríme, že sa z toho dostane. Veľmi sa
snaží a po rehabilitáciách urobila už veľa pokrokov," hovorí pani Ivana. (ak)

792,00 €

Tomáš Paulovič

Tomáško sa učí samostatnosti, aby
odbremenil slabozrakých rodičov

Rodičia 8-ročného Tomáška sa spoznali na strednej škole pre slabozrakých v Levoči. Otec Vladimír je na tom so
zrakom o čosi lepšie, mama Jana nevidí takmer nič a pri všetkom jej pomáha osobná asistentka. Syn Tomáško
našťastie vidí, no trápi ho iné vážne ochorenie - detská mozgová obrna. Je na vozíčku a dokáže chodiť len za
pomoci inej osoby. "Lekári hovoria, že má veľkú nádej postaviť sa na vlastné nohy. Nechceme vzdať tohto
pekného sna," s nádejou hovorí mama Jana. Platiť všetky rehabilitácie len z invalidného dôchodku je však pre
rodinu nesmierne náročné. (ak)

960,00 €

Emka Kabinová

Emka zo Žarnovice sa narodila s diagnózou Downov syndróm, v dôsledku ktorej má hypotonické svalstvo. "Veľmi
sme túžili po zdravom dieťatku, nemysleli sme si, že nás môže niečo takéto postretnúť. Po potvrdení diagnózy
Emka môže vďaka pravidelnému cvičeniu sme prežívali veľmi ťažké chvíle, ale naše dievčatko sme od začiatku veľmi ľúbili a rozhodli sme sa pre ňu urobiť
napredovať
všetko na svete," spomína Emkina mama, pani Petra. S dcérkou začali ihneď cvičiť Vojtovou metódou a v
súčasnosti pokračujú Bobath konceptom. Cvičenia ju posúvajú vpred najmä po pohybovej stránke, stále však
nevie štvornožkovať a pohybuje sa iba plazením. (ak)

Marek a Daniela
Okoličanyoví

Pani Erike sa v roku 2002 narodili dvojičky Marek a Daniela. Obom deťom sa, žiaľ, vážne skomplikoval zdravotný
stav. Mali problémy s dýchaním a boli napojení na pľúcnej ventilácii. Marek mal navyše krvácanie do mozgu a
Marek a Danielka majú zdravotné
podstúpil operáciu bruška, miechy, bedrového kĺbu. Danielka prekonala dve ortopedické operácie. Zdravotné
problémy, do školy musia cestovať autom problémy ich sprevádzajú dodnes, no napriek tomu sú dobrí žiaci a radi sa učia. Pre Mareka však nie je vhodná
škola v Michalovciach, a tak ho musí mamina každé ráno voziť do Humenného. Auto, ktoré majú doma im však
pomaly dosluhuje a výdavky na jeho údržbu sú príliš vysoké. (ak)

3 300,00 €

792,00 €

SPD14_106

SPD14_107

SPD14_108

SPD14_109

SPD14_110

SPD14_114

SPD14_115

SPD14_116

SPD14_118

SPD14_119

SPD14_120

SPD14_122

SPD14_123

720,00 €

900,00 €

Kubko Kurňava

Kubko potrebuje posilniť svalstvo, aby
mohol začať loziť

Kubko sa narodil predčasne v 33. týždni tehotenstva. Po pôrode, žiaľ, dostal krvácanie do mozgu." Prvé dni bol
napojený na umelú pľúcnu ventiláciu, postupne ho odpojili, no z nemocnice sme sa dostali až po 3 týždňoch. Po
prepustení z nemocnice sme sa zoznámili s Vojtovou metodou a neúnavne cvičili," spomína mama Katarína.
Poctivé cvičenie pomaličky prináša výsledky, no Kubko stále nechodí. Vie sa otočiť a posúvať na predlaktiach.
"Zdá sa, že po psychickej stránke je v poriadku. Všetko po nás opakuje, spieva a vystrája, no všade ho musíme
nosiť na rukách," hovorí. (ak)

Jožko Janoška

Jožko si na rehabilitačnom pobyte posilní
svalstvo

Trinásťročný Jožko je zdravotne postihnutý. Od narodenia, kedy mal krvácanie do mozgu, absolvoval už
množstvo rehabilitačných pobytov na Slovensku i v zahraničí. Starostlivosť o Jožka je veľmi náročná. Aktuálne sa
o neho môže starať iba mama Katka, pretože manžel je po vážnom úraze nohy. "Doma s ním denne cvičím sama,
čo je vzhľadom na jeho vek, výšku a hmotnosť dosť náročné. Dokáže len, žiaľ, stále len plaziť a sedieť so
spustenými nohami," hovorí pani Katka. Rodičom by veľmi pomohla pomoc odborníkov v rehabilitačnom
zariadení. Na to však aktuálne nemajú financie. (ak)

792,00 €

Tobias Hlaváč

Tobiaskov spánok skvalitní nová posteľ

O 5-ročného Tobiaska sa stará babička Vlasta. "Nemáme to v živote ľahké. Rodičia malého Tobiasa sa rozišli,
každý z nich má svoje problémy. Ja sa snažím zastúpiť miesto v jeho živote aj ako matka a otec. Môjho vnúčika
ľúbim a sme na seba citovo naviazaní," hovorí pani Vlasta, ktorú trápia najmä finančné problémy. S vnúčikom
žijú v mestskom byte, no zo svojho príjmu vládze zaplatiť iba nevyhnutné veci. Tobiasko neustále rastie a
potrebuje novú posteľ. Zvýšené výdavky bude mať pani Vlasta aj s prichádzajúcou zimou na palivové drevo. (ak)

447,50 €

Tobias Miškolci

Tobiasko sa bude vo väčšom aute
pohodlnejšie voziť na terapie

Tobi je usmievavé a veselé dieťa. Krátko po narodení nič nenasvedčovalo, že sa u neho časom objavia vážne
zdravotné problémy. Keďže nenapredoval vo vývine, absolvoval vyšetrenia, ktoré preukázali závažné genetické
ochorenie. Jediným pohybom, dnes už trojročného Tobiho je pretáčanie. Nesedí samostatne, nerozpráva.
„Napriek všetkému, je neskutočne usmievavý a veselý, jeho sa proste nedá neľúbiť," s láskou hovorí jeho
mamička. (ag)

3 300,00 €

Mário Lukačik

Rehabilitácia Máriovi a umožní
napredovať vo vývine

Popôrodné komplikácie zaradili Mária medzi patologických novorodencov. V napredovaní mu bráni ochabnuté
svalstvo spôsobené diagnózou centrálny hypotonický syndróm. Mamička Katarína bezmocne konštatuje: „Do
roka je najdôležitejšie, aby dieťa čo najrýchlejšie postupovalo vo vývine a aby sme sa vyhli diagnóze detská
mozgová obrna“. Doteraz sa rodičia všemožne snažili vývoj svojho syna podporiť. Na ďalší rehabilitačný pobyt,
po ktorom by sa opäť dostavili viditeľné pokroky im však chýbajú financie. (ag, ak)

720,00 €

Č. zmluvy

SPD14_124

SPD14_125

SPD14_126

SPD14_127

SPD14_128

SPD14_129

SPD14_130

SPD14_132

SPD14_133

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Tomáš Martvoň

Tomáško bol zdravé a veselé dieťa. Užíval si bezstarostné detstvo až do chvíle kým sa jeho zdravotný stav
neskomplikoval. Lekári mu po viacerých vyšetreniach diagnostikovali zhubný tumor na miechovom kanáliku.
Tomáškov život poznačil zhubný nádor, no
Odrazu sa akoby mávnutím čarovného prútika zmenil život celej rodiny o stoosemdesiat stupňov. Po
statočne bojuje
absolvovaní náročnej operácie ostal nehybne ležať. Za pomoci odborníkov sa jeho stav pomaličky zlepšuje a
badať pokroky. Bez špeciálnych terapií, ktoré sú však finančne náročné, nemôže Tomáško napredovať. (ak)
10-ročný Samko sa vypýtal na svet už v 27. týždni tehotenstva a s tým súvisia popôrodné komplikácie. Vážil iba
1200 gramov a ťažko sa adaptoval na nové prostredie. "Robili sme všetko možné, aby sme mu pomohli. Od
narodenia cvičíme Vojtovou metódou, chodíme na rehabilitačné pobyty, plávať a cvičíme aj doma. Jeho
zdravotný stav si vyžaduje každodenné cvičenie, nemôžeme prestať," hovorí pani Andrea, Samkova mamina.
Formou rehabilitácie je pre Samka aj bicyklovanie. Bežný bicykel je však nevyhovujúci a špeciálne upravený je
pre rodinu Holienkovú príliš drahý. (ak)

Samko Holienka

Samko si bicyklovaním rozcvičí svaly nôh

Danko Daško

Päťročný Danko má diagnostikovanú ojedinelú genetickú poruchu - chromozómovú aberáciu. "Výskyt tohto
ochorenia je veľmi výnimočný. Nevieme, čo všetko máme očakávať. Zatiaľ sa ochorenie prejavuje v
Danko má ojedinelé genetické ochorenie, oneskorenom psychomotorickom vývine," hovorí Dankova mamička, pani Andrea. Už od narodenia cvičia
pre ktoré má problém s chôdzou
Vojtovou i Bobath metódou, chodia plávať a na hipoterapie. "Máme veľkú radosť z toho, že sa nám synčeka
podarilo začleniť do kolektívu zdravých detí v súkromnej škôlke," teší sa, no zároveň dodáva, že náklady na
škôlku, rehabilitácie a ďalšie nevyhnutné výdavky pre život sú vysoko nad ich rozpočet. (ak)
„Pomôžte Vladkovi splniť jeho najväčšiu túžbu. Chce sa postaviť na vlastné nôžky! To je jeho jediná a najväčšia
túžba,“ hovorí mama malého blonďavého chlapčeka. Vladkove zdravotné ťažkosti sa ukázali hneď po jeho
príchode na svet. V nemocnici mu identifikovali vrodenú vývinovú chybu a hypotonický syndróm. K týmto
problémom sa neskôr pridala silná slabozrakosť a aby toho nebolo málo, od šiestich mesiacov máva aj silné
epileptické záchvaty. Veľkou oporou pre chlapca je mama, ktorá mu dodáva silu prekonávať náročné prekážky.
Spolu dosiahli pokrok, ktorý neočakávali ani tí najoptimistickejší lekári. Malý bojovník je pripravený trénovať
chôdzu v chodúľke. (jm)

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

1 800,00 €

745,00 €

960,00 €

Vladimír Slamka

Vladko zo všetkého najviac túži chodiť.
Prispejte mu na chodúľku!

Tatiana Munková

Štvorročná Košičanka Tatianka má v dôsledku predčasného narodenia detskú mozgovú obrnu. Prakticky od
narodenia rehabilituje, aby sa zmiernili následky ochorenia, no stále je po fyzickej stránke na úrovni bábätka.
"Tatianka je veľmi šikovné a bystré dieťa, vzhľadom na diagnózu je mentálne úplne v poriadku. Vďaka cvičeniam
Malá Tatianka chce chodiť ako ostatné deti
a operácii už dokáže sama štvornožkovať, no k nácviku chôdze a vertikalizácii potrebuje špeciálnu chodúľku. Už
aj v takom nízkom veku si uvedomuje rozdiel medzi ňou a rovesníkmi. Stále sa ma pýta, kedy bude chodiť ako
ostatné deti. Veľmi by sme jej chceli tento sen splniť," s láskou hovorí mama Gabriela.

2 500,00 €

Lukáš a Patrik Tolnaioví

Tolnaiovci prežívajú ťažké časy,
pomôžeme im skvalitniť život

Rodina Tolnaiová prežíva asi najhorší rok vo svojom živote. Začiatkom roka 2014 im vyhorel dom a len pár dni na
to podľahla onkologickému ochoreniu dcérka Simonka. "Sme slabí, unavení a bezmocní. Nevieme ako ďalej.
Požiar nám našťastie pomohli uhasiť susedia, takže sa nerozšíril, no máme dieru v plafóne, poškodený komín a
pec. Sme teraz vo veľmi zlej finančnej situácii," hovorí pani Marcela, ktorá sa spolu s manželom stará ešte o
dvoch synov - Patrika (12) a Lukáška (8). (ak)

643,49 €

Timko Brincko

Karolínka Keruľová

Karin Kartíková

Timko statočne zápasí so svojím
ochorením

rehabilitácie

Kajka trpí ojedinelým ochorením syndrómom mačacieho plaču

Pre štvorročnú Karolínku je vzhľadom na jej diagnózu rehabilitovanie veľmi dôležité. "Po absolvovaní dvoch
pobytov urobila veľké pokroky. Neustále však musí posilňovať svalstvo a zlepšovať fyzickú kondíciu," hovorí
mama Eva. Spolu s dcérkou absolvujú ročne niekoľko terapií, no vývin dievčatka je stále spomalený. Navyše,
pracuje len manžel, a tak si rodina nemôže dovoliť opakované rehabilitačné pobyty zo svojho rozpočtu. (ak)

Karinka sa v kočíku posadí rovno a pevne

Karin je prvé a vytúžené dieťa. Keď ju ale mali spolu s maminku prepustiť, prišla prvá rana. Rodičom povedali, že
má šedý zákal a nálezy na mozgu. „V siedmych mesiacoch sa k už existujúcim zdravotným problémom sa pridali
epileptické záchvaty,“ dodáva smutne otec. Malé batoľa musela záchranka okamžite presunúť do nemocnice na
Kramároch. A aby toho nebolo málo, po stabilizovaní stavu dievčatka sa rodina dozvedela ďalšiu nepríjemnú
diagnózu. Lekári im oznámili, že trpí ťažkou formou mozgovej obrny. „Chvála Pánu Bohu, že sa má už lepšie,“
dopĺňa mama dnes už štvorročného dieťaťa a dodáva, že dcérka momentálne potrebuje predovšetkým nový na
mieru upravený kočík. (jm)
"Lucka bola vytúžené bábätko. Mala som 22 rokov a túžila som po krásnej rodinke. Moje sny sa, žiaľ, rozplynuli
po tom, čo som priateľovi oznámila, že som tehotná. V tom momente sa začal náš vzťah rozpadať. Netušila som,
že má ešte inú ženu," spomína pani Jana. Tehotenstvo s Luckou bolo bezproblémové. Až po narodení zistila, že
má Downov syndróm. "Bol to šok, ktorý sa mi neprisnil ani v tom najhoršom sne. Nastalo ticho, kopec otázok,
žiadne odpovede..." popisuje ťažké chvíle, no zároveň dodáva, že Lucka je jej jediné slniečko, ktoré by nedala za
nič na svete. (ak)
Ninka žije s rodičmi a babičkou v malej obci Kovarce v topoľčianskom okrese. Narodila sa ako zdravé bábätko.
Problémy sa začali, keď mala len dva mesiace. Dostala krvácanie do mozgu. "Nikto z lekárov jej nedával šancu a
pripravovali nás na najhoršie. Naša Ninka, ale statočne bojovala a postupne ju začali odpájať od prístrojov,"
spomína na ťažké chvíle mama Mária. Následne jej zistili množstvo diagnóz, medzi nimi hydrocefalus a
pravostrannú hemiparézu. Ninkin stav pomáhajú zlepšovať rehabilitácie, na ktoré však už rodičia minuli všetky
svoje úspory. (ak)

SPD14_134

Lucka Mišove

Luckin kočík si vyžaduje špeciálnu úpravu

SPD14_135

Ninka Rybanová

Ninka má vďaka cvičeniu stabilnejšiu
chôdzu

SPD14_136

Norko Virágh

Norko Virágh z Dunajskej Stredy prišiel na svet už v 30. týždni tehotenstva. Takmer tri mesiace strávil v
inkubátore. V tom čase ešte rodičia netušili o diagnóze detská mozgová obrna, ktorá ich synčeka sprevádza po
Norko chce chodiť, tak ako jeho kamaráti celý život. Jej následky sa však všemožne snažia odstraňovať operáciami aj cvičením. Aj vďaka nim dnes môže
zo škôlky
chodiť do škôlky a hrať sa s kamarátmi. "Škôlka na neho vplýva veľmi pozitívne. Každý deň sa učí nové veci, čo
nás nesmierne teší. Je veľmi veselé a večne usmiate dieťa. Každý ho má rád," teší sa mama Henrieta. Napriek
zlepšeniam so synčekom v cvičení pokračujú a veria, že v budúcnosti sa plne začlení medzi zdravých ľudí. (ak)

SPD14_137

Šimon Henček

SPD14_138

Ema a Mário

SPD14_139

Adam Alman

SPD14_140

Mário Jozef Zelenák

SPD14_141

Lianka Vaškebová

Malý Šimonko má dagnostikovanú vývinovú chybu mozgu, tzv. hladký mozog s pridruženou epilepsiou. "Po
absolvovaní náročnej hormonálnej liečby sa nám konečne podarilo zbaviť epileptických záchvatov, preto by sme
toto obdobie chceli naplno využiť na rozvíjanie synčekových možností," hovorí mama Patrícia. Šimonko si
potrebuje zlepšiť najmä jemnú a hrubú motoriku, keďže ešte stále nesedí a nechodí. Pomôcť mu v tom môžu
rehabilitácie. (ak)
Emka a Mário nemali to šťastie vyrastať v biologickej rodine. Keďže sa o nich nedokázali rodičia postarať, boli z
rodiny vyňatí. Následne si prešli mnohými krízovými strediskami, profesionálnou rodinou, až napokon ich
Emka a Mário zažijú nezabudnuteľné leto umiestnili v detskom domove. Rodičov tak nahradili vychovávatelia, ktorých si obľúbili, no zmenu znášajú ťažko.
Riaditeľka detského domova chce preto utužiť ich vzťahy, aby deti mohli u vychovávateľov nájsť pocit bezpečia,
istoty a lásky. (ak)
Po predčasnom narodení si Adamkovi rodičia museli vypočuť od lekárov mnoho diagnóz. Tie mu komplikujú
život - nedokáže stabilne stáť, samostatne kráčať ani verbálne komunikovať s okolím. Rodičia vkladajú množstvo
Pomôžeme Adamkovi dosiahnuť vytúžený energie a financií do cvičení, odborných vyšetrení a terapii, s jediným cieľom - vidieť raz behať Adamka s
cieľ – zahrať si futbal s kamarátmi.
kamarátmi. „Adamkovi pravidelne rehabilitačné pobyty pomáhajú nielen postaviť sa na nožičky a samostatne
chodiť, ale pomáhajú mu aj zdokonaľovať sa v reči,“ zdôvodňuje pani Almanová svoju žiadosť o
spolufinancovanie rehabilitácii. (ag)
Rodičia Janka a Mário sa veľmi tešili na svoje dieťatko. Keďže sa za nimi ich prvorodený príliš „ponáhľal“, musia
dnes spoločnými silami prekonávať jeho zaostávanie po psychickej i fyzickej stránke. Mamička o svojom synovi
Majko bojuje o svoje prvé samostané
hovorí: „Je to naše usmievavé slniečko. Bojuje so svojim osudom ako lev a sme na neho patrične hrdí. Chceme
kroky
pre neho maximum na skvalitnenie života.“ Keďže financie rodine s jedným príjmom chýbajú, ďalší Majkov
rehabilitačný pobyt je ohrozený. (ag)
„Trojkolku pre dcérku Lianku žiadame, aby mohla zažiť aj ona aspoň niečo z toho, čo je pre iné deti
samozrejmosťou,“ zdôvodňujú Liankini rodičia žiadosť do Srdca pre deti. Ich dcérka s diagnózou detskej
Lianka je našťastnejšia medzi deťmi.
mozgovej obrny má dnes šesť rokov. Dokáže si sadnúť a štvornožkovať. Nerozpráva, len trošku bľabotá. Zo
Zdravotná trojkolka jej otvorí cestu ku
všetkého najviac však má rada deti. Teší sa z nich, rada sa s nimi hrá. Keď ich vidí, žiaria jej oči. Nové zariadenie
kamarátom.
ju tak hravým spôsobom podporí v posilňovaní svalstva aj v duševnom rozvoji. „Úsmev a smiech je ten najkrajší
dar, aký nám Lianka môže dať,“ dodávajú rodičia, ktorí pevne veria, že sa raz plnohodnotne pohrá s kamarátmi.
(jm)
Šimonko absolvuje trojtýždňový
rehabilitačný pobyt

2 099,04 €

720,00 €

720,00 €

3 158,51 €

1 693,00 €

1 600,00 €

960,00 €

720,00 €

250,00 €

1 600,00 €

1 600,00 €

902,75 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

SPD14_142

Klára a Sára Čížikové

SPD14_143

Emka Mikulec

SPD14_144

Karol, Sebastián a Chanel
Lakatošoví

SPD14_145

Helenka Časnochová

Projekt

Popis

Pani Zuzana s dcérkami sa z ničoho nič ocitla na ulici, bez vlastného prístrešku. „Môj príjem spočíval len z
materského príspevku, prídavkov a výživného na staršiu dcérku. Ledva ním pokrývam základne životné
Ťažko skúšanej matke pomôžeme vytvoriť potreby,“ popisuje zložitú situáciu. V najťažších chvíľach pomohli rodine v Prešovskom núdzovom centre. Teraz
teplo domova pre dcérky
je čas posunúť sa opäť o schodík vyššie. Rodine ponúkli na bývanie nájomný byt, ktorý je však nezariadený a v
kritickom stave. Matka sa na nás obrátila so žiadosťou o pomoc s financovaním nábytku, tak aby Klárka (13) a
Sárka (3) mali čo najlepšie podmienky na život. (jm)
Bratislavčanka Emka sa narodila ako zdravé bábätko. Približne po dvoch týždňoch rodičia spozorovali prvé
problémy. "Zo začiatku sme tomu neprikladali veľkú váhu, až keď sme v ďalšie dni spozorovali zášklby končatín,
vypúlila oči, otvorila pusinku a pohybovala chaoticky jazýčkom. To sa opakovalo aj dvakrát do dňa, vždy v
Emka trpí ojedinelým ochorením,
spánku," spomína na ťažké začiatky mama Alexandra. Starostliví rodičia pátrali po diagnóze i v zahraničí, no
potrebuje pomoc!
stanovenia diagnózy sa dočkali až po takmer 3 rokoch čakania. Atypická forma Rettovho syndrómu a genetická
mutácia bude Emku sprevádzať po celý život. Rodičia sa však usilovne snažia zmierniť dopad ochorenia,
najúčinnejšie sa javí cvičenie Bobathovou metódou. (ak)
Pani Terézia sa sama stará o tri deti. Nikdy to nemala jednoduché, no nesťažovala sa. "Náš život bol super, no
prišiel zlom a všetko sa zmenilo. Sebinko ochorel a ja som prišla o prácu," začína rozprávanie. Strata
Pre synčekovu chorobu prišla pani Terézia pravidelného príjmu ohrozila ich strechu nad hlavou. Za pomoci Srdca pre deti sa ich bytový problém vyriešil, no
o prácu, prosí o pomoc
Sebi je stále onkologickým pacientom a pani Terézia si nemôže nájsť prácu. Aktuálny príjem jej ledva vystačí na
zaplatenie liekov. S blížiacim sa školským rokom jej pribúdajú na tvári vrásky. Obáva sa, z čoho zaplatí deťom
potrebné školské pomôcky. (ak)

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

978,00 €

700,00 €

266,20 €

Helušku rehabilitácie posúvajú po
psychickej i fyzickej stránke

Rodičia malej Helenky vytúžene čakali na jej príchod na svet. Po narodení zavládla v celej rodine obrovská
radosť. "Všetko sa zdalo byť idylické, ba priam až rozprávkové. Až do chvíle, keď som si začala všímať, že Heluška
je akási slabučká," hovorí mama Zuzka. Po neurologickom vyšetrení jej lekári diagnostikovali centrálny
hypotonický syndróm. Príčinu zatiaľ nepoznajú, no bojujú zo všetkých síl, aby naštartovali Helenkin vývin. Po
cvičení Vojtovou metódou, žiaľ, nebadali žiadne pokroky, preto chodia s dcérkou do súkromného centra. (ak)

1 800,00 €

498,72 €

SPD14_146

Dávid Perszki

Dávid začne školský rok s novými
pomôckami a notebookom

Dávid Perszki má 15 rokov a pochádza z Levíc. Od malička sa o neho stará obetavá babička. "Dávidko je šikovný.
Pomáha mi v domácnosti a keď som chorá zastúpi ma vo varení," hovorí pyšne pani Perszká. Okrem vnuka
Dávidka sa ešte stará o ťažko chorého syna. Z nízkeho dôchodku mu však nevie zabezpečiť všetko, čo by
potreboval. Najmä s príchodom školského roka sa jej obavy zväčšujú. Nemá mu z čoho zakúpiť školské pomôcky
a notebook. Dávidkov osud nenechal chladným ani ministra školstva, pána Petra Pellegriniho, ktorý sa rozhodol
pomôcť mu. (ak)

SPD14_147

Martin, Jožko a Tomáš
Parišoví

Martinovi, Jožkovi a Tomášovi zariadíme
detskú izbu

Rodičia Parišoví z Hornej Súče majú šesť detí. Najstaršia Gabika (20), Andrejka (19) a Martin (17) trpia detskou
mozgovou obrnou. "Každé dieťa, ktoré sa nám narodilo, sme brali ako Boží dar. Nikdy sme nepočítali prebdené
noci a starosti, ale najhorší bol pocit bezmocnosti a strachu," spomína na ťažké začiatky mama Anna. Jej manžel
Pavol pracuje ako krmič v miestnom družstve a ona je vyučená kuchárka, no pre zdravotné problémy svojich detí
sa nemohla a nemôže zamestnať. Rodina má vážne finančné problémy a každý výdavok navyše je pre nich
problém. V súčasnosti by potrebovali nábytok do detskej izby a pre Martinka posteľ s kvalitným matracom. (ak)

SPD14_148

Eliška Octová

Eliška môže byť vďaka cvičeniu ako jej
sestrička

SPD14_149

Klára Džurbanová

Klárka už nemusí cestovať k lekárom
sanitkou

Adriana Mateášiková

Adrianke cvičenie uvoľňuje končatiny a
pomáha v samostanej chôdzi

Adrianka je usmievavé 15-ročné dievča. Narodila sa ako zdravé bábätko, no postupne jej rodičia spozorovali
problémy. Keď mala jeden rok, lekári jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu - spastickú kvadruparézu. "Začal
sa pre nás kolotoč vyšetrení, rehabilitácií a cvičení. Na pobytoch sme boli v Bratislave, Kováčovej, Turčianskych
Tepliciach i Šúrovciach," hovorí mama Soňa. Práve v poslednom zariadení Adrianke pomohli najviac. "Po tomto
pobyte sa jej zdravotný stav neporovnateľne zlepšil. Pre väčšiu efektivitu rehabilitácie by sme radi tento pobyt
zopakovali. Tieto rehabilitačné pobyty sú, žiaľ, veľmi finančne náročné," smutne konštatuje mamina. (ak)

1 600,00 €

3 000,00 €

720,00 €

SPD14_150

Malá Eliška pochádza z dvojičiek. Spolu so sestrou Šárkou prišla na svet predčasne. "S tým bol spojený dlhý
pobyt v nemocnici. Obe však statočne bojovali a zvládli to, aj keď to bolo často ťažké," začína rozprávanie mama
Andrea. Predčasný príchod na svet zanechal stopy najmä na Eliške. Má detskú mozgovú obrnu a aby znížili jej
následky, musia pravidelne cvičiť. (ak)
Klárka má 16 rokov, no pre diagnostikované ochorenia je stále na úrovni bábätka. Narodila sa s vývinovou
poruchou a lekári jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, Anglemanov syndróm a epilepsiu. Papá iba
mixovanú stravu a pije dojčenecké mliečko z fľaše. "Žijeme zo sociálnych dávok. Ročne absolvujeme niekoľko
vyšetrení, no úrad práce nám spolufinancovanie auta zamietol. Musíme tak čakať na sanitku, zatial čo autom by
sme ju mohli odviesť my," hovoria rodičia. (ak)

SPD14_152

Miško Pažin

Miškova choroba rodičom pripomína, čo
je v živote najdôležitejšie

"Sme mladá rodina, ktorá sa napriek osudu, snaží normálne fungovať," začína mama 6-ročného Miška s detskou
mozgovou obrnou, epilepsiou a mikrocefáliou. "Napriek všetkému je Miško veľmi citlivý chlapček, ktorý je na
nás úplne závislý a citovo naviazaný. My sa snažíme hlavne o to, aby bol spokojný, nič mu nechýbalo a bol
šťastný," pokračuje pani Petra. Starostlivosť o Miška je veľmi náročná. Obetavá mamina si neoddýchne ani v
noci, pretože synčeka musí pravidelne polohovať. Náročnú opateru počas dňa by im veľmi uľahčilo nové auto.
Miška vozievajú do špeciálnej školy i k lekárom a potrebujú auto s veľkým kufrom, kam by mohli odložiť kočík
alebo vozíček. (ak)

SPD14_155

Branko Gálik

Cvičenie v špeciálnom obleku Brankovi
pomôže samostatne chodiť

Branko sa narodil po komplikovanom pôrode sekciou. "Príchod na svet mal náročný. Celé telíčko mal
pomliaždené, dostal ťažkú žltačku. Ešte mesiac po narodení bol v nemocnici," spomína Brankova mamina, ktorá
so synom začala cvičiť Vojtovou metódou hneď po vybratí z inkubátora. V súčasnosti už absolvujú aj iné
rehabilitačné pobyty. Doteraz si ich financovali z vlastných peňazí alebo za pomoci rodiny a známych. (ak)

SPD14_156

SPD14_157

SPD14_158

SPD14_159

SPD14_160

SPD14_161

Kristiánko bol pri pôrode pridusený, no nič však na prvý pohľad nenasvedčovalo tomu, že niečo nebude v
poriadku. Keď mal chlapec osem mesiacov a ešte stále nevedel sedieť, lekári navštívili ortopéda a následne
detského neurológa. "Po vyšetrení neurológom sa zistilo, že malý má diparetický syndróm," spomína mamina.
Kristián Polgár
So synčekom hneď navštívili rehabilitačné sanatórium v Nových Zámkoch, no jeho stav sa ani po viacerých
cvičeniach nezlepšil. Badateľné pokroky rodičia spozorovali až po cvičení Vojtovou metódou, a preto v ňom chcú
pokračovať. (ak)
Sedemročná Adrianka sa narodila s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. "Keď ešte v tehotenstve zistili, že dcérka
sa narodí s vrodenou poruchou, bol to pre mňa veľký šok. Hlavou mi prebehli otázky - čo mám robiť? Ako to
zvládnem? Dokážem sa o ňu postarať? Napokon vyhralo srdce nad rozumom a rozhodla som sa, že si moje
Adrianka s rázštepom chrbtice sníva, že
Adrianka Leczová
krásne dievčatko napriek chorobe nechám," s láskou hovorí pani Mária. Adrianka sa už štyri roky pohybuje na
bude modelkou alebo veterinárkou
invalidnom vozíčku. Rodičia však robia všetko preto, aby bola ako zdravé deti. Absolvovala množstvo operácií i
rehabilitácií, no Leczovci už nemajú dostatok financií nato, aby platili drahé pobyty v súkromných zariadeniach.
(ak)
Pani Maja sa o dcérku Evku stará sama. Utiahnúť celú domácnosť ako slobodná matka je veľmi náročné. Navyše
sa na jej zdraví a psychike sa odzrkadlilo množstvo traumatických udalostí, ktoré sa odohrali v rodine. Najviac ju
Plavkyni Evke zaplatíme plavecké potreby
Eva Szépová
poznačila strata milovaného syna a ďalších najbližších príbuzných. Bývalý manžel ich týral, na dcéru neplatí
a dráhy
výživné a pani Majke nemá kto pomôcť. 15-ročná Evka navštevuje športové gymnázium a nemôže jej zaplatiť
plavecké dráhy a športové potreby. (ak)
Pani Helenka sa s láskou stará o šesť detí - Viktorku, Adamka, Tomáška a trojičky Šimonka, Patrika a Andrejka.
Viktória, Adam, Tomáš,
Na výchovu a starostlivosť je sama. Zabezpečiť všetky potreby pre toľko detí je veľmi ťažké, najmä keď niektoré
Pani Helenke uľahčíme starostlivosť o šesť
Šimon, Patrik, Andrej
z detí sú už školáci. Srdce pre deti im prvýkrát podalo pomocnú ruku v roku 2012, no finančná situácia pani
detí
Smoleňákovci
Helenky je naďalej zlá. Manžel jej na starostlivosť prispieva nepravidelne, a tak jej po uhradení poplatkov za
bývanie neostane takmer nič. (ak)
Sibylka (3) a Vladko (1,5) majú potrvdenú diagnózu spinálna svalová atrofia. Prognózy lekárov neboli priaznivé a
rodičov pripravovali na najhoršie. Sibylka je však húževnatá bojovníčka. "Štvornožkuje, dokáže výsť po schodoch
Bezbariérovosť dvora umožní Sibylke a
a najnovšie spraví za pomoci pár krôčkov. Vladko tiež krásne štvornožkuje, no vo svojom veku by už mal behať.
Sibylka a Vladko Prídavkovci
Vladkovi byť samostatnejšími
Diagnóza je však neúprosná," hovorí tato Vlado. Rodičia by chceli samostatnosť detí udržať čo najdlhšie. Vďaka
bezbariérovej úprave exteriéru budú obe deti mobilnejšie a budú sa voľne pohybovať nielen doma, ale i na
dvore. (ak)
Kristiánkovi najviac pomáha cvičenie
Vojtovou metódou

Kristián Kredátus

Kristiánko je veľký bojovník s chuťou do
života

Kristiánko prišiel na svet po veľmi komplikovanom pôrode a následne ho 15 minút oživovali. O dva týždne
neskôr dostal veľmi vážnu otravu krvi. Zlyhali mu takmer všetky orgány a odumrelo mu približne 40% kože. Po
mesiaci mu na bratislavských Kramároch museli amputovať časť pravej dlane a ľavého chodidla. "Lekári mu
dávali minimálne šance na prežitie, ale Kristiánko je veľký bojovník a jeho chuť žiť bola veľmi silná," spomína
pani Eva. V súčasnosti je chlapec imobilný. Jeho zdravotný stav si vyžaduje pravidelne kontroly, operácie na
korekciu jaziev a hlavne opakované rehabilitácie. V tom všetkom by im pomohlo nové auto. (ak)

1 099,00 €

1 600,00 €

2 632,00 €

94,15 €

1 600,00 €

807,00 €

402,77 €

3 300,00 €

3 300,00 €

Č. zmluvy

SPD14_162

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Alex Hrušovský

"Alex, náš synček, sa narodil ako zdravý a vytúžený chlapček. Nemali sme žiadne problémy. Celé tehotenstvo a
pôrod boli bez komplikácii. Začal sa náš šťastný život v trojici. Keď mal Alex 2,5 mesiaca začal silno kašlať a
Alexkov život poznačilo vážne poškodenie pediatrička prehliadla silný obojstranný zápal pľúc. K tomu sa mu navyše zauzlili črievka a museli ho operovať.
mozgu
Začali mu zlyhávať všetky orgány a lekári boli nútení dať ho do umelého spánku a napojiť na umelú pľúcnu
ventiláciu na celý jeden mesiac," spomína mama Katka na ťažké chvíle, ktoré synčeka vážne poznačili. Má
takmer tri roky, no stále nesedí, nelozí, neotáča sa. (ak)

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

720,00 €

Sebko sa pokrokmi šťastne chváli okoliu

Sebiastiánkov príchod na svet bol sprevádzaný komplikáciami. V 31. týždni tehotenstva ešte nemal vyvinuté
pľúca a po narodení dostal krvácanie do mozgu. Dlhé štyri mesiace ležal v inkubátore. "Postupne prichádzali
ďalšie komplikácie, no stále sme mali nádej, že to zvládne. Domov nás prepúšťali so slovami, aby sme dávali
pozor či dýcha. Nastala panika a strach, či to zvládnem. Mala som len 19 rokov," spomína mamina, pani Monika.
Napriek prvotnému šoku rodičia nemohli zaháľať. Začali s rehabilitovaním a operáciami, po absolvovaní ktorých
vidia pokroky. (ak)

720,00 €

Dominik Horník

Dominik cvičením pomaly, ale isto
napreduje

Život 6-ročného Dominika a jeho rodičov sa točí okolo rehabilitácií a lekárov. Narodil sa predčasne a neskôr mu
lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Rodičia s ním absolvujú niekoľko vyšetrení a rehabilitácii ročne. Za
pobytmi cestujú dokonca ja do Maďarska. "Dominik je nesmierne veselé a milujúce dieťa . Detičky v jeho veku
sa hrajú so svojimi rovesníkmi, behajú za loptou a šantia sa. U Domka je to iné. Každý deň má svoje povinnosti,
celý jeho život sa točí okolo rehabilitácii a špeciálnych pedagógov. Dnes môžem povedať, že naša snaha a láska
prináša vytúžené ovocie," hovorí mamina. (ak)

800,00 €

Dominik Ševc

Dominik s DMO potrebuje sústavne
rehabilitovať

Dominik sa narodil predčasne. Po narodení vážil iba niečo cez 1600 gramov, a tak prvé dni strávil v inkubátore.
Následne, po odpojení z prístrojov, dostal silné kŕče, no vyšetrenia lekárov našťastie vylúčili meningitídu. Neskôr
mu na magnetickej rezonancii zistili atrofiu mozgu a diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Vývin
sedemročného chlapca je v súčasnosti stále na úrovni bábätka, no má nádej, že vytrvalým cvičením bude robiť
pokroky. (ak)

792,00 €

Žaneta, Miroslav a Jozef
Horváthoví

Pán Milan potrebuje po strate manželky
pomoc

Pán Milan má 7 detí, no stará sa už len o štyri, z toho 9-ročná Žanetka je ťažko zdravotne postihnutá. "Dcérka má
trvalo poškodený centrálny nervový systém. Nehovorí, no rozumie všetkému. Je odkázaná na celodennú
starostlivosť, ktorú sa jej snažím zabezpečiť sám a v niektorých prípadoch moja staršia dcéra. O všetko sa do
konca minulého roka starala manželka. Žiaľ, náhle umrela v polovici januára tohto roka. Všetko zostalo na mne,"
smutne hovorí pán Horváth. Náklady na domácnosť a starostlivosť o deti sú veľmi vysoké a pán Milan by si bez
našej pomoci nemohol zakúpiť drevo na zimu a sporák. (ak)

505,00 €

Tobias Koreň

Tobiaska bude do školy i k lekárom voziť
mamička

"Naše slniečko Tobias sa narodil s podozrením na Downov syndróm," začína rozprávanie pani Mária, mama 7ročného šibala. Podozrenie sa, žiaľ, aj potvrdilo a k Downovému syndrómu sa pridalo ochorenie srdiečka,
problémy s očami, imunitou a poruchy správania. Tobiasko navštevuje špeciálnu základnú školu pre deti s
narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch. "Veľmi sa mu páči medzi deťmi a pomaly začína
rozprávať. Každý deň objavuje niečo nové. Robí nám veľkú radosť," teší sa mamina. Problémy však majú s
každodenným dochádzaním do školy. Mamina nemá vodičský preukaz ani dostatok financií na cestovné. (ak)

695,20 €

Natália Majerová

Natálka si na bicykli posilní nôžky a zlepší
koordináciu

Život rodiny Majerovej sa naruby otočil po tom, čo ich dcérke diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. "Nevedeli
sme čo ďalej. Natálka sa narodila v termíne a zdalo sa, že z nej vyrastie zdravé dieťa," spomína pani Ingrid. Pre
dcérkino postihnutie je rodina v ťažkej situácii. Aby sa jej stav nezhoršoval, ale zlepšoval, musia chodiť na
cvičenia a masáže. Napriek všetkej snahe si dievčatko vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Rodičia sa však
nevzdávajú. Plánujú absolvovať operáciu, ktorá jej má uvoľniť svalstvo nôh a pravidelné cvičenie chcú podporiť
cvičením na špeciálnom bicykli. (ak)

730,00 €

Jakub Vraniak

Trojročný Jakubko dostal tesne pred svojimi druhými narodeninami encefalitídu. "Bolo to pre nás aj pre Jakubka
ťažké obdobie. Lekári mu dávali dva dni života. Jakubko sa rozhodol bojovať o svoj život, no má poškodený
Jakubkovi chodúľka pomôže pri domácom
mozoček. Teraz musí neustále cvičiť, učiť sa všetko od znova: papať, hýbať rúčkami, nôžkami, rozprávať chodiť.
cvičení
Je to omnoho ťažšie, lebo nič nejde prirodzene, len vďaka dennodennému cvičeniu a drine. Od apríla 2013 už
urobil veľké pokroky," hovorí pani Vraniakova. (ak)

782,00 €

SPD14_170

Šimon Tučka

Terapeutická stolička je pre chorého
Šimonka nevyhnutnosťou

"So Šimonkom máme radosti i starosti, bojujeme aj sa radujeme," začína rozprávanie pani Erika, mamina
chlapčeka s mikrocefáliou, hypotonickým syndrómom a kvadruparézou. "Šimonko je veľmi spoločenský.
Najradšej je, keď je stále niekto pri ňom, keď sa mu spieva alebo keď sa s ním niekto hrá. Hoci nerozpráva, za tri
roky sme sa celkom spoznali a väčšinou si rozumieme aj bez slov. Pravidelne doma cvičíme, chodievame na
hipoterapiu, masáže, na oxygenoterapiu a rehabilitačné pobyty. Hoci po narodení Šimonkova boli prognózy
veľmi zlé, až tragické, veľa toho vybojoval," teší sa mamina.

3 300,00 €

SPD14_171

Patrik Pjentek

Šestnásťročnému Patrikovi z Námestova zistili detskú mozgovú obrnu keď mal deväť mesiacov. "Začali sme
Patrik je napriek ochoreniu veľmi šikovný cvičiť podľa doktora Vojtu. Dodnes chodíme cvičiť do Dunajskej Lužnej a do Kováčovej. Má za sebou aj operáciu
žiak
nôh, ktorá mu veľmi pomohla. Odvtedy pekne dostupuje na päty," hovorí pani Anna. Patrik dnes chodí za
pomoci barličiek. Potrebuje ešte získať stabilitu. (ak)

720,00 €

Sabínka Fajnorová

Počas tehotenstva bola pani Fajnorová na prehliadke v Hlohovci. Tam rodičom povedal doktor krásnu novinu:
„Čakáte dievčatko!“. Potom sa dlho zahľadel na snímku. „Skonštatoval, že má rozšírenú mozgovú komoru,“
opisuje matka ťažké chvíle. Čakanie sa zmenilo na nočnú moru. Rodičia mali hlavy plné otázok o tom, čo vlastne
Váš príspevok môže Sabínke zmeniť život.
bude. Našťastie sa najhoršie prognózy nepotvrdili a Sabínka prišla na svet. Teraz má 14 mesiacov a je to
Rehabilitácia usmerní jej vývin.
nádherné dievčatko s veľkými očkami. Má však vrodenú chybu mozgu zvanú hydrocefalus a detskú mozgovú
obrnu. „Je veľmi slabá v chrbtovej časti,“ hovorí milujúca mama a dodáva, že včasné odborné rehabilitačné
cvičenie môže dievčatku doslova zmeniť život. (jm)

2 313,00 €

SPD14_163

SPD14_164

SPD14_165

SPD14_166

SPD14_167

SPD14_168

SPD14_169

SPD14_172

Sebastián Baňas

Peťko Šebeštín

Peťko už za terapiou nemusí cestovať do
Maďarska

Život 7-ročného Peťka je vážne poznačený detskou mozgovou obrnou. Je ležiaci a ani nerozpráva. "V poslednom
čase máva kŕče v nohe, pretože sa mu skracujú šľachy. Našťastie to ešte nie je na operáciu," hovorí mama Katka.
Pomôcť by mu mohli v košickom rehabilitačnom centre cvičením Therasuit metódou a Deveny terapiou. Peťko
doteraz chodil za týmto typom terapie do Maďarska, preto pani Katku informácia o cvičení v Košiciach potešila.
(ak)

792,00 €

SPD14_174

Šimon Stričik

"Šimonko sa narodil predčasne, no napriek ťažkým začiatkom nás všetci ubezpečovali, že všetko bude v
poriadku. Prvé pochybnosti vo mne začali rásť, keď mal osem mesiacov a nedokázal sa otočiť ani posadiť,"
Vertikalizačný prístroj pomôže Šimonkovi spomína Šimonkova mama, pani Věra. O jeho diagnóze - detskej mozgovej obrne - im povedali až v Košiciach a
udržať sa na nohách
zároveň ich pripravovali na najhoršie. Odvtedy Šimonko absolvoval množstvo rehabilitačných pobytov a operácií
na Slovensku i v zahraničí. Napriek všetkej snahe je chlapec stále odkázaný na invalidný vozík. Stáť na vlastných
nohách mu pomôže vertikalizačné zariadenie. (ak)

2 000,00 €

SPD14_176

Ladislav Jozef, Anastázia a
Stanislava Lahové

Pani Stanka sa sama stará o tri deti so
sluchovým postihnutím

Pani Stanislava býva so svojimi deťmi Ladislavom (8), Stankou (9) a Anastáziou (9) v zariadení núdzového
bývania. Dlhodobo ju trápia finančné problémy. Jej príjem ledva pokryje základné potreby a na zaplatenie stravy
v školskej jedálni jej už neostáva veľa peňazí. Všetky tri deti trpia sluchovým postihnutím a navštevujú špeciálnu
školu až v ďalekom Prešove. S tým súvisia aj nemalé poplatky za cestovné. (ak)

705,25 €

Tomáš a Janko Výlupkoví

Bratia Tomáš (17) a Janko (15) sú ťažko zdravotne postihnutí. Obaja trpia hypotonickým syndrómom a
psychomotorickou retardáciou. Rodičov zlé správy spočiatku položili na kolená. "V tom období sme sa veľa
Tomášovi a Jankovi zakúpime pomôcky na naplakali, no museli sme ísť ďalej. Prvých päť rokov sme nevedeli, čo je to pokojný spánok. Aj keď starostlivosť o
cvičenie
chlapcov je náročná sme radi, že ich máme. Snažíme sa urobiť všetko, pre ich šťastie," hovorí mama, pani Eva
Výlupková, ktorá so synmi cvičí nielen v špeciálnych centrách, ale i doma. Pri domácom cvičení by im veľmi
pomohli pomôcky, s ktorými cvičia v škole i na rehabilitačnom pobyte. (ak)

400,00 €

Martina Chrenková

Rodine Chrenkovej pomôžeme s
doplatením kotla

Rodičia Chrenkoví majú tri deti - Moniku (20), Martinu (16) a Miriamu (4). Prostredná Martinka má vážne
zdravotné postihnutie. V dvoch rokoch jej lekári diagnostikovali Rettov syndróm s ťažkou kvadruspasticitou. Má
poskracované šľachy a navyše ju trápi aj epilepsia a skolióza. Jej vážne postihnutie negatívne vplýva aj na
rodinný rozpočet rodiny. Potrebujú zrekonštruovať kúpeľňu na bezbariérovú a prerobiť zastaralé kúrenie, ktoré
už deň čo deň ohrozuje ich životy. Srdce pre deti im pomôže s výmenou starého kotla. (ak)

1 000,00 €

SPD14_173

SPD14_177

SPD14_179

Č. zmluvy

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

SPD14_180

Adriana Kovárová

Aďka usilovne cvičí, aby raz mohla behať
ako jej sestrička

Päťročná Adrianka z Holíča pochádza z dvojičiek. Narodila sa spolu so sestrou Viktorkou. "Vikinka je zdravá, no
Adrianka to šťastie nemala. Žiaľ, má detskú mozgovú obrnu. Zatiaľ nesedí a ani sa nepostaví na nôžky, no so
sestričkou si veľmi dobre rozumejú," hovorí mamina, pani Katka. Rodičia s Adriankou poctivo cvičia a veria, že
raz aj ona bude ako Vikinka a iné zdravé detičky. Pomôcť by jej v tom mohlo aj vertikalizačné zariadenie, ktoré
im odporučili počas rehabilitačného pobytu v Kováčovej. (ak)

SPD14_181

Šeherezáda, Vanesa, Emil,
Anežka, Sebastián, Lukáš
Giňoví

Giňovci dúfajú v lepšiu budúcnosť

Rodičia Vanesky, Anežky, Sebastiána, Lukáša, Emila a Šeherezády sa zapojili do programu bývania, v ktorom si
svojpomocne a za pomoci architektov stavajú svoj domček. Tieto deti, žiaľ, nemali toľko šťastia ako ich rovesníci.
Narodili sa do chatrče v osade. Pánovi Emilovi, otcovi štyroch pokladov, však nie je osud jeho rodiny ľahostajný.
Chce, aby vyrastali ako ostatné deti - v zdravom a bezpečnom prostredí. (ak)

SPD14_183

Ľubomír Šutara

Pani Helena sa sama stará o štyri deti - Martinu (17), Helenu (16), Evku (13) a Ľubka (11). Najmladšie dieťa a
jediný syn Ľubko trpí viacerými zdravotnými problémami, ktoré vplývajú na život celej rodiny. "Ľubko má
S vlastným autom nebude Ľubkova mama problémy s psychomotorikou, rečou, je emočne nezrelý a vyžaduje si pomoc aj pri bežných činnostiach," hovorí
odkázaná na pomoc iných
pani Šutarová, ktorá práve pre spomínané problémy musela dať syna do špeciálnej školy. "Dochádzame až do
Bytče. Nie je schopný chodiť autobusom, preto musíme o pomoc žiadať známych s autom. Často tiež
navštevujeme odborníkov v iných mestách, a tak by nám pomohlo vlastné auto." (ak)

SPD14_184

Dávid, Alena, Ingrid ,
Daniela a Natália Giňoví

Rodičia Margita a Emil chcú, aby ich deti
mali krajšie detstvo

SPD14_185

Miška a Dávid Giňoví

Miška a Dávid budú vyrastať v teple a
suchu

Klára Vojteková

Trinásťročné dvojičky Klárka a Paťka majú detskú mozgovú obrnu. „Na svet prišli predčasne. Po narodení boli
obe oživované a preložené na JIS,“ spomínajú rodičia na ťažké začiatky. Paťka má našťastie ľahšiu formu obrny,
Klárka bude vďaka cvičeniu samostatnejšia no napriek tomu si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a lieky. Klárka je na tom horšie. Má ťažšiu formu DMO a
mentálnu retardáciu. Vzhľadom na ťažké postihnutie oboch dcér sa mamina nemôže zamestnať na plný úväzok.
Musia však platiť hypotéku a terapie pre Klárku. (ak)

1 000,00 €

Simeon Hužovič

Vertikalizačné zariadenie pre Simeona s
mikrocefáliou

Simeon bude mať onedlho tri roky, no mentálne i fyzicky je stále na úrovni bábätka. „Dva roky sme cvičili
Vojtovou metódou, no nikde sme sa neposunuli. Ešte nevie sedieť sám a ani nechodí. Realita je pre nás trpká,
ale vieme, že dá sa mu pomôcť. Malý je silný bojovník, chce chodiť, len nevie ako,“ hovorí Simeonkov otec, pán
Silvester. Nadviazať na cvičenie chcú starostliví rodičia aj doma pomocou vertikalizačného zariadenia. Veria, že
aj vďaka nemu naštartujú synčekov vývin. (ak)

735,50 €

Polohovacia stolička uľahčí život
Kristiánkovi aj prarodičom

O Kristiána sa od narodenia starajú prarodičia. Pani Ludvigová za žiadnu cenu nechcela dopustiť, aby išiel od
ústavu. Vzala si ho do opatery napriek tomu, že trpí závažnou formou detskej mozgovej obrny a epilepsiou. „Je
to dosť ťažké, keďže som už stará a nevládzem tak ako kedysi. Kristiánka vozíme pravidelne do nemocnice,“
posťažovala sa nám statočná žena. „Snažím sa aj s manželom dať mu lásku, teplo domova, ktoré v ústave
nezažije. Chcem aby vedel, aký je to pocit keď ho má niekto rád,“ dodáva. Najväčším problémom chlapčeka je
momentálne držanie tela. Hrozí, že pri kŕmení spadne a prarodičia ho jednoducho už nevládzu pridŕžať. Život by
im výrazne zmenila polohovacia stolička. (jm)

SPD14_186

SPD14_187

SPD14_188

Kristián Vladík

Giňovci žijú malej chatrči na Kojatickom kopci. Viackrát im už domček narušila voda valiaca sa z brehu, preto sa
rozhodli zapojiť do programu bývania, v ktorom si svojpomocne postavia malý, ale murovaný domček. Hlava
rodiny, otec Emil, sa snaží privyrobiť si drobnými brigádami a ísť svojim deťom príkladom. Spolu so starším
synom sa podieľajú aj na stavbe nového domu. (ak)
„Sme mladá rodina žijúca v malej chyžke, ktorú vybudoval manžel pred niekoľkými rokmi. Nemali sme dosť
peňazí. Cez strechu nám zateká a v zime je nám zima,“ hovorí mama dvoch detí, pani Anna, ktorá sa spolu s
manželom rozhodla, že chcú svojim deťom dať lepšie podmienky pre život. „Minulý rok sme si začali sporiť cez
Program bývania. Tohto roku si budeme stavať malý domček, ktorý bude mať poriadnu strechu, kúrenie a hrubé
steny,“ teší sa Anna. Výstavba domčeka však stojí viac, než by si mladá rodina mohla dovoliť. Požiadali nás preto
o pomoc s kúpou piecky a komína. (ak)

„Toto nie je príbeh, toto je život,“ začína rozprávanie pani Yveta, ktorej osud neustále hádže polená pod nohy. V
roku 2013 prišla o svoju najstaršiu dcérku Simonu, ktorá podľahla ťažkej chorobe. Po rozvode sa tak sama stará o
dve deti – Katku a Tomáša. Zdravotné problémy trápia aj ich. Katka trpí svalovou atrofiou a Tomáš má problémy
s učením a pozornosťou, navyše ich veľmi psychicky zasiahla aj strata milovanej sestry. Problémy pani Yvete
pridalo aj auto, ktoré kúpili za pomoci štátneho príspevku, no jeho majiteľka Simonka zomrela a musia niekoľko
tisíc eur vrátiť. Pani Fodorová netají, že má finančné problémy. Popri všetkom musí platiť aj poplatky za bývanie.
(ak)
"Simonka sa narodila v 32. týždni tehotenstva a vážila len 1400 gramov. Po dvoch týždňoch mi oznámili, že
dostala krvácanie do mozgu. Bolo to ťažké, no neuvedomovala som si, že je to vážne. Simonka bojovala o život,"
spomína na náročné začiatky pani Renáta, mama dnes už 16-ročnej slečny. Domov ich z nemocnice prepustili až
po troch mesiacoch a následne jej na neurológii diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. "Netušila som, čo to
znamená. Až po rozhovore s pani primárkou a inými mamičkami som si uvedomila, že bude postihnutá," hovorí
mamina. (ak)

SPD14_189

Katka a Tomáš Fodoroví

Pani Yvetu život neustále skúša

SPD14_192

Simonka Kislíková

Simonka si po cvičení oddýchne na
polohovateľnej posteli

Patrik Balog

Sedemročného Patrika zrazilo ako dvojročného auto. "Opitý vodič vyšiel v plnej rýchlosti na chodník. Dcére
vypadol spiaci Patrik z rúk a narazil hlavou do auta. Helikoptérou ho okamžite previezli do Košíc, kde ho ihneď
Pri vážnej autonehode sa Patrik druhýkrát operovali," spomínajú Balogovci na deň, ktorý zmenil ich život. "Patrik ako dvojročný sám chodil, jedol,
narodil
rozprával. Dnes už z toho nevie nič. Prekonal päť operácii hlavičky a mesiac bol v umelom spánku. Počas neho
dostal epilepsiu a obojstranný zápal pľúc," hovoria rodičia. Po absolvovaní rehabilitácii sa jeho stav pomaličky
zlepšuje, a tak rodičia nestrácajú nádej, že sa všetko vráti do starých koľají. (ak)

Martin Michalec

Martin sa na rehabilitáciách učí odznova
chodiť

"Martinko sa nám narodil ako prvé vytúžené dieťa. Bol zdravý a užíval si detstvo. Až do svojich deviatich rokov,"
začína rozprávanie pani Michalcová, chlapcova mama. "Začalo mu byť nevoľno, a tak bol v nemocnici na
infúziách. V jednu májovú nedeľu nám z nemocnice zavolali, že Martin dostal silný záchvat, je v bezvedomí a
nedýcha. Vrtuľníkom bol ihneď prevezený z Trenčína do Bratislavy. Po sériach vyšetrení zistili lekári, že mu
nefungujú nadobličky," spomína mamina, ktorej syn sa akoby mávnutím čarovného prútika vrátil na úroveň
bábätka a znova sa učí chodiť. (ak)

Pomôžte maličkému Leovi v boji so
zákernou chorobou

„Naša dlhoročná túžba po dieťatku sa nám splnila práve v čase, keď sme už prestali dúfať,“ začína príbeh Leova
mama. Potom prišla rana. Lekár rodičom oznámil, že sa chlapec nedožije pôrodu. Temná predpoveď sa našťastie
nenaplnila a Leo sa narodil. Ďalšie mesiace boli veľmi ťažké. „Po prevoze na špecializované stredisko sme sa
dozvedeli diagnózu- kongenitálna CMV infekcia,“ pokračuje matka. Po dvoch mesiacoch hospitalizácie si rodičia
konečne mohli zobrať Lea domov. Dnes má 15 mesiacov, je stále ležiaci, má ťažkú obojstrannú poruchu sluchu,
poškodené jedno očko, hepatitídu a problémy s pečeňou. Príspevkom na intenzívnu rehabiltáciu môžete aj vy
Leovi pomôcť zvrátiť tento nerovný boj. (jm)

SPD14_193

SPD14_194

SPD14_195

Leonard

SPD14_196

Lukáš Benko

SPD14_197

Peter Pavlišin

SPD14_198

Vladko Mašek

Osemročný Lukáško má detskú mozgovú obrnu s prevahou na dolné končatiny. Od narodenia s ním rodičia
cvičia a snažia sa zmierniť jej dôsledky. "Posledné dva roky zháňame peniaze aj na pobyty, ktoré neprepláca
Lukáškovi cvičenie pomáha, rodičia v ňom poisťovňa. Majú priaznivý vplyv na zlepšenie synovho zdravia. Keďže ešte stále nechodí, veríme, že aj tento
chcú pokračovať
rehabilitačný pobyt mu pomôže spraviť prvé samostatné kroky," hovoria rodičia, ktorým pomôžeme so
zaplatením troch rehabilitačných pobytov a nadviažeme na pobyt, ktorí sme mu v Srdci pre deti zaplatili aj
minulý rok. (ak)
Trojročný Peťko trpí netradičnou chorobou, tzv. kačacou chôdzou. "Peťko neustále padá, má obité nožičky a
nevládze vôbec chodiť. Sú dní kedy len preleží a plače na posteli, že chce behať. V nočných hodinách sa budí na
Peťko môže konečne spať vo svojej
bolesti kĺbov a ja neviem, ako mu mám pomôcť," bezradne hovorí mama Mária, ktorá sa okrem neho stará ešte
izbičke aj v zime
o ďalšie štyri deti. Netají, že má finančné problémy. Dom majú zatiaľ len čiastočne prerobený a v Peťkovej izbe
chýba ohrievač. (ak)

Cvičenie metódou TheraSuit pre Vladka

Trojročný Vladko sa narodil ako extrémne nezrelé bábätko už v 26. týždni tehotenstva. Dvojča, braček Peťko,
žiaľ, skorý príchod na svet nezvládol a po troch dňoch svoj boj prehral. "Báli sme sa aj o Vladka. Bol 73 dní v
inkubátore. Prekonal krvácanie do mozgu, infekciu, prestal dýchať... Jeho stav bol veľmi vážny. Každý deň som
za ním dochádzala z Vranova do prešovskej nemocnice," spomína na ťažké začiatky mama Beáta. Keď mal
Vladko pol roka, objavili sa u neho epileptické záchvaty a diagnostikovali mu Westov syndróm. Lekári Vladkovi
odporúčajú rehabilitovať. Vďaka nim by sa mohol naučiť sedieť i chodiť. (ak)

2 200,00 €

720,00 €

1 900,00 €

720,00 €

720,00 €

3 150,00 €

1 913,64 €

299,00 €

298,48 €

438,48 €

1 696,00 €

400,00 €

259,00 €

720,00 €

Č. zmluvy

SPD14_199

SPD14_200

SPD14_201

Prijímateľ / organizácia

Peter Szalontai

Maxim Tomeček

Kristína, Ivona, Vanesa,
Kamil Čonkoví

Popis

Peťko na invalidnom vozíku je odkázaný
na dopravu autom

17-ročný Peťo je telesne postihnutý už od narodenia. "Narodil sa v siedmom mesiaci, no bez znakov postihnutia
alebo vážnejšej choroby. Časom sme zistili, že sa nevyvíja tak, ako ostatné deti. Lekár pri pravidelnej kontrole
zistil znaky detskej mozgovej obrny. Poslal nás k špecialistovi a ten nášmu synovi predpísal rehabilitácie. Čakali
sme na zázrak. Žiaľ, nestalo sa, a tak je Peter odkázaný na našu pomoc," hovoria rodičia, ktorým Peťkova
choroba zmenila život. Mama Katka už nemohla nastúpiť do práce a vzdala sa všetkých svojich snov. Každý deň
tak obetuje starostlivosti o syna. Chodia na rehabilitácie, vyšetrenia a do školy. Potrebujú však nové auto. (ak)

3 300,00 €

Cvičením Maximko prekoná strach z
chôdze

Päťročný Maxim trpí Dandy Walker syndrómom – nemá vyvinuté centrum reči a rovnováhu. „Narodil sa už v 27.
týždni tehotenstva. Mal 1050 gramov a 34 centimetrov," začína rozprávanie pani Hvolková. Tušila, čo ju bude
čakať. Tri roky pred tým prežívala to isté pri narodení Alexka, staršieho syna. „Neviete si predstaviť tie chvíle
beznádeje. Dlhý čas mal problém s dýchaním, stále bol sondovaný a nemal dobrý sací reflex. Po štyroch
mesiacoch sme si ho mohli vziať domov. Nasledoval ten istý kolotoč ako s Alexom, no napredoval oveľa
pomalšie. Dnes prejde pár krokov, no má problém udržať rovnováhu a strach ísť sám. Posunúť vpred ho môžu
posunúť jedine rehabilitácie,“ hovorí s nádejou mamina. (ak)

1 800,00 €

Čonkovcom pomôžeme s nákupom
drogérie a školských pomôcok

Čonkovcov z obce Markovce na východnom Slovensku trápi zlá finančná situácia. Prispieva k tomu onkologické
ochorenie otca Kamila. Nemôže chodiť do práce a manželka sa oňho musí starať a sprevádzať ho na vyšetrenia.
Obaja teda nepracujú a nemajú žiaden väčší príjem. „Ja som poberateľom invalidného dôchodku. Dostávam
dvesto eur, čo je jediným príjmom v rodine. Príspevok na opatrovanie bol manželke zastavený. Môj dôchodok
nepokryje naše mesačné výdavky. Som z tejto situácie zúfalý,“ priznáva otec štyroch detí. Tento stres vôbec
neprospieva jeho zdraviu. Preto im na dlhšiu dobu odľahčíme rodinný rozpočet nákupom školských pomôcok a
drogérie pre deti. (ak)

237,37 €

Peťkovi diagnostikovali detskú mozgovú obrnu keď mal osem mesiacov. „Lekár si všimol, že sa nevyvíja
primerane na svoj vek. Mal stuhnuté svalstvo a nedokázal spraviť to, čo by vo svojom veku už mal vedieť. Museli
sme okamžite začať s rehabilitáciou. Niekoľko rokov sme chodili do Dunajskej Lužnej, kde sme cvičili Vojtovou
metódou. Absolvoval tiež dve operácie a následne liečebný pobyt v Kováčovej. Najviac však k zlepšeniu jeho
motoriky prispieva cvičenie metódou Therasuit,“ hovorí Peťkova mama, pani Gabriela, ktorá práve pre viditeľné
pokroky chce v tomto type cvičenia pokračovať. (ak)

720,00 €

SPD14_202

Peter Mačina

Peťko sa chce naučiť chodiť o barlách

SPD14_203

Samko Cibuľa

Chodúľka Samka postaví na vlastné nôžky spolufinancovanie chodúľky - doplatok

SPD14_204

Branko a Helenka
Červenkoví

SPD14_206

Sandra Kissová

SPD14_207

Tamara Vargovčíková

SPD14_208

SPD14_209

Tomáš Dúbravský

Tomáško túži behať za kamarátmi

Patrik Bielik

Paťko strávil prvé tri roky života v
nemocnici

Možno si pamätáte Paťka z nášho prvého televízneho galavečera v roku 2011. Zúfalí rodičia vtedy popisovali
stavy úzkosti a beznádeje. Ich malý poklad totiž prvé tri roky bojoval v nemocnici. Od narodenia má syndróm
krátkeho čreva. Keďže nemá črevo, nemôže papať a je odkázaný na vnútrožilovú výživu. "Aj keď chodíme každú
chvíľu po nemocniciach a nemáme to ľahké, sme vďační za každú chvíľku, ktorú môžme stráviť spolu," hovorí
mama Miška. Pri cestovaní by im veľmi pomohlo nové auto. (ak)

Dávid Marczin

SPD14_212

Mikuláš Velček

SPD14_213

Tamáš Jakubík

SPD14_214

SPD14_215

SPD14_216

SPD14_218

Pani Mária je na materskej dovolenke s dvojročným Brankom a ani nie ročnou Helenkou. Otec detí prišiel o
Hygienické potreby pre mladú rodinu v
prácu a štvorčlenná rodina musí vyžiť z 300 Eur mesačne. Rodina prosí o pomoc s kúpou hygienických potrieb
núdzi
pre ich detičky, nakoľko rodinu veľmi finančne zaťažujú. (vk)
Sandra sa narodila cisárskym rezom, predčasne v 30-tom týždni tehotenstva. Na to nasledoval trojtýždňový
pobyt v inkubátore. Detskú mozgovú obrnu jej diagnostikovali až v druhom roku života po naliehaní jej mamy,
Pomôžme Sandre dobehnúť zameškané
ktorej sa vývin dcéry nepozdával. „Toto hluché dvojročné obdobie, kedy by sme vedeli pre dcéru urobiť najviac v
jej vývine, sme žiaľ práve nedostatočnou informovanosťou a nestanovením správnej a skutočnej diagnózy
premrhali“, rozpráva príbeh dievčatka mama. (vk)
Tamarka sa narodila predčasne v 29-tom týždni tehotenstva s detskou mozgovou obrnou - spastická
Rehabilitácie pomôžu Tamarke postaviť sa kvadruparéza, mentálna retardácia . V nemocnici strávila skoro dva mesiace a po prepustení začal kolotoč
na nôžky
vyšetrení a cvičení . Každý rok navštevuje rehabilitačné stredisko, ale to zatiaľ nestačilo na to, aby sa dokázala
samostatne posadiť. Má tri roky a je stále ležiaca. (vk)
Tomáško mal problém s nedostatkom vápnika v bedrových kĺboch od narodenia. Keď bol maličký, ľavý bedrový
kĺb sa uzdravil, ale na pravom bedrovom kĺbe sa situácia postupne zhoršovala. Až vo veku štyroch rokov mu bola
potvrdená diagnóza Pertesova choroba - došlo ku zastaveniu prekrvenia hlavice stehennej kosti a tá sa postupne
rozpadala. Odvtedy musel mať Tomáško šetriaci režim a nosil kovovú ortézu. Podstúpil operáciu a čaká ho
dlhodobá fáza regenerácie, ktorej napomôže pobyt v kúpeľoch. (vk)

SPD14_210

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

11-ročnému Dávidkovi s detskou mozgovou obrnou sme v Srdci pre deti prvýkrát pomohli v roku 2012
zaplatením rehabilitačného pobytu. Tie však potrebuje opakovať niekoľkokrát do roka a rodina si ich musí platiť
Palivové drevo na zimu pre Dávidka a jeho sama. "Nepriaznivý zdravotný stav nášho syna si vyžaduje neustále rehabilitácie a terapie, ktoré priviedli našu
rodinu
rodinu do zlej finančnej situácie. Pred pár mesiacmi sme si vybrali už piaty úver na zaplatenie operačného
zákroku," hovorí chlapcova mama, pani Valéria. Tento rok je ich situácia natoľko vážna, že si nemôžu dovoliť
zakúpiť drevo na zimu. (ak)
Mikuláško sa narodil predčasne v 29-om týždni. Následkom viacerých nepriaznivých faktorov a ťažkého pôrodu
utrpel krvácanie do mozgu. „Dva mesiace sme v nemocnici bojovali o každú minútu. Mikuláško však už vtedy
Mikuláškove prechádzky sa stanú
ukázal, že je neúnavný bojovník a chce byť na tomto svete s nami“, rozpráva mamina Daniela. Ďalšia rana prišla
bezpečnejšie a príjemnejšie
v podobe epileptických záchvatov. O niečo neskôr nám určili diagnózu – detská mozgová obrna, spastická
kvadroparéza - Mikuláško má postihnuté všetky štyri končatiny. Preto je kočík v ich každodennom živote
nevyhnutný. (vk)
Tamáško sa narodil predčasne v 28-om týždni rizikového tehotenstva s hmotnosťou len 960g. Pôrod bol ťažký, o
život išlo chlapčekovi aj jeho mamine. Tamáškovi nedávali takmer žiadnu nádej na prežitie. Po druhom
zastavení srdiečka a oživovaní došlo aj ku krvácaniu do mozgu. Kvôli nedostatku kyslíka sa mu poškodila časť
Hipoterapia pomôže Tamáškovi ďalej
mozgu a celá ľavá strana tela ochrnula. Jeho rodičia celý svoj čas venujú synovi a robia všetko preto, aby zlepšili
napredovať
jeho zdravotný stav. Zabezpečili mu rehabilitačné liečenia aj špeciálne terapie a vďaka ich enormnému úsiliu
začal chlapček robiť pokroky. Rodina je v ťažkej finančnej situácii a prosí o príspevok na financovanie
hipoterapie. (vk)

180,54 €
192,23 €

1 600,00 €

720,00 €

861,00 €

3 300,00 €

500,00 €

2 800,00 €

1 000,00 €

Peter Lintner

Peťkovi zabezpečí hipoterapia posun
vpred

Peťko je osemročný chlapček s Downovým syndrómom. Narodil sa predčasne v siedmom mesiaci. Hneď po
narodení ho museli kvôli problémom s tráviacim ústrojenstvom a črevami operovať. Peťko mal veľmi padnuté
klenby nôh dovnútra a problémy s kolenami, dlho nosil na nohách ortézy a chodiť začal až ako trojročný.
Hipoterapia Peťka posúva ďalej. „Cviky na koni znásobujú záťaž na iné svaly ako pri bežnom cvičení, čo priaznivo
pôsobí na jeho celkovú hypotóniu a správne držanie tela. Okrem toho styk s koňom Peťka upokojuje. Veľmi by
som si priala, aby Peťko napredoval. Snažím sa pre neho urobiť čo najviac“, hovorí pani Lintnerová. (vk)

1 000,00 €

Jožko Bujko

Dvanásťročný Jožko má Downov syndróm a poruchy správania. Mamina sa o neho stará sama. "Poberám len
opatrovateľský príspevok. Keď sme chceli príspevok na auto, zamietli nám ho, pretože nie je slepý ani na vozíku.
Každodenná cesta do školy nás však oboch stojí veľa trpezlivosti a námahy. K jeho zariadeniu nechodia
Pre Jožka už cestovanie nebude stresujúce
autobusy, a tak musíme dvakrát prestupovať a potom ísť kilometer peši," hovorí pani Bujková, ktorá túto trasu
musí absolvovať štyrikrát denne - ráno i poobede. Auto, ktoré pomôžeme zakúpiť im každodenné cestovanie
veľmi uľahčí. (ak)

3 300,00 €

3 300,00 €

Angelika Weinhandlová

Agi a jej maminu trápia vážne choroby i
starý dom

Osemročná Agi prišla na svet predčasne, no nezanechalo to na nej našťastie žiadne následky a normálne sa
vyvíjala. Problémy so sluchom nastali až po operácii mandlí. "Zažili sme šok. Dovtedy normálne reagujúce dieťa
prestalo reagovať na zvuky. Prišla o sluch. Neriešili sme, kto za to môže a prečo sa to stalo. Riešili sme, ako sa čo
najlepšie prispôsobiť situácii a pomôcť jej," hovorí obetavá mamina, ktorá po čase začala riešiť ešte aj vlastné
zdravotné problémy - hrčku na prsníku, manželovo vyhodenie z práce a ďalšie komplikácie s Agi. Starostí im
navyše pridáva aj starý dom, a tak bojujú nielen s chorobami, ale aj s vrtochmi počasia a s vetrom, ktorý im do
domu prúdi cez staré okná. (ak)

Patrícia Sándorová

Patrícia a jej rodina potrebujú zabezpečiť
kúrenie na zimu

Pani Beáta žije so svojimi štyrmi deťmi sama. Jej dcéra Patrícia má od narodenia problémy so srdcom. Kvôli jej
zdravotným problémom zostala s dcérkou doma a ich finančná situácia sa veľmi zhoršila. Paťka vyrástla na
slečnu a chodí na strednú školu. Momentálne je pani Beáta nezamestnaná. Výbava jej štyroch detí do školy,
cestovné náklady a ostatné veci, ktoré pani Beáta pre deti musela zabezpečiť pred štartom nového školského
roka, rodinný rozpočet takmer vyčerpali. Pani Beáta žiada o pomoc pri kúpe palivového dreva na zimu, aby
zabezpečila teplo pre svoje deti. (vk)

500,00 €

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
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SPD14_219

Cyntia Horváthová

Lepší domov pre mladú bojovníčku s
leukémiou

Cyntia je pätnásťročná slečna, ktorej diagnostikovali leukémiu. „Moja dcéra ochorela náhle. Cyntia sa lieči v
Bratislave, ale bojíme sa, čo bude v zime, keď príde domov. Nemáme v dome plyn“, hovorí otec Vojtech. Rodina
potrebuje pomôcť s kúpou sporáka na tuhé palivo a palivového dreva na zimné obdobie. (vk)

Pohybový prístroj pomôže Ninke znovu
robiť to, čo už vedela

Ninka je tretia dcéra manželov Kalinových. Do troch rokov jej života to bolo zdravé dievčatko. Život rodiny sa
zmenil zo dňa deň. Ninka počas spánku upadla do kómy v dôsledku dovtedy nezistenej vrodenej metabolickej
poruche. Z kómy sa prebrala po dvoch týždňoch, nehýbala sa, na nič nereagovala. Magnetická rezonancia
ukázala poškodenie mozgu. Ninka sa hýbe len minimálne, nechodí, nevie si nič chytiť do rúk. Rodina žiada o
pomoc pri kúpe pohybového prístroja, ktorý zabráni úbytku svalovej hmoty, skracovaniu svalov a šliach a je
vhodný na aktívne a pasívne precvičovanie oslabených a nehybných dolných a horných končatín. (vk)

Počítač so špeciálnou výbavou pomôže
Paťkovi dorozumievať sa

Paťko sa narodil ako druhé dieťa manželov Baloghových. Vyvíjal sa dobre až na reč. Obavy rodičov sa vyšetrením
u špecialistu potvrdili a chlapcovi bol nakoniec voperovaný kochleárny implantát. Paťko má problémy s
porozumením reči. „Ťažko rozlišuje zvuky reči. Hoci ich počuje, nerozumie ich zmyslu. Ide o pomerne zriedkavý
typ poruchy funkcie sluchovej kôry, pri ktorej dieťa počuje a rozoznáva nerečové zvuky, pričom rečové zvuky
počuje, ale nerozumie im“, vysvetľujú rodičia. Paťko potrebuje počítač so zostavou pre hendikepovaných, ktorý
rodičom umožní zhotovovanie a tlač komunikačných tabuliek určených pre deti s ťažkosťami v osvojovaní
hovorenej reči. (vk)

453,00 €

Stanko Kysela

Cestovanie autobusom je pre Stanka
stresujúce

Stanko sa vypýtal na svet príliš skoro. Hneď po narodení ho museli lekári oživovať. Malý bojovník však všetkých
presvedčil o tom, že on bude žiť. Pri operácii očiek pod silnou narkózou však prestal dýchať a dlhšiu dobu bol
jeho mozgo bez kyslíka, čo má za následok diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. "Berieme ho ako zdravé
dieťa. Podstúpili sme s ním veľa cvičení. Verila som, že raz bude chodiť," hovorí Stankova mamina, ktorej sa sen
aj naplnil, no chlapec má aj problémy so správaním. Často máva záchvaty agresie, čo komplikuje najmä
cestovanie. Pomohli by im preto nové auto. (ak)

1 800,00 €

Emmka Gajdošová

Emmka cvičením nadviaže na svoje
pokroky

Malá Emmka prišla na svet predčasne v 30. týždni tehotenstva. Keď mala len tri týždne, zistili jej neurologický
nález na mozgu. Rodičia síce nevedeli, čo presne ich čaká, no vedeli, že to nebude jednoduché. Od narodenia s
Emmkou postupujú rôzne cvičenia i alternatívne terapie. V roku 2013 sme Gajdošovcom pomohli s preplatením
skenar terapie. Malej princeznej sa však odborníci musia neustále venovať, a tak sa na nás opäť obrátili s
prosbou o pomoc. Rehabilitačný pobyt v Šúrovciach totiž poisťovne nepreplácajú. (ak)

1 600,00 €

SPD14_226

Matúš Lukáč

Matúško zostal po zrážke s autom
ochrnutý

SPD14_227

Marcel Václavek

SPD14_221

SPD14_222

SPD14_223

SPD14_224

Nina Kalinová

Patrik Balogh

Matúško by našu pomoc nemusel vôbec potrebovať, nebyť jedného nešťastného dňa. V roku 2008 ho ako 5ročného zrazilo auto na priechode pre chodcov. "Dovtedy bol náš syn úplne zdravý. Žiaľ, v sekunde sa nám zrútil
celý svet a začal sa jeho boj o život. Po niekoľkomesačnom pobyte v nemocnici sa začal zotavovať a prebúdzať z
bdelej kómy, no následky nehody sú hrozné. Ostal úplne ochrnutý," hovoria rodičia, ktorí sa o syna starajú 24
hodín denne. Pri ťažkej starostlivosti by im veľmi pomohol nový kočík, špeciálne vyrobený pre detičky s
postihnutím. (ak)
Marcel je mladý muž, ktorého život ťažko skúša. V Srdci pre deti sme sa s jeho situáciou zoznámili už v roku
2013. Marcel trpí onkologickým ochorením a starajú sa oňho rodičia. Choroba ich jediného syna priviedla
rodinu do hmotnej núdze, nakoľko jeho stav si vyžaduje nepretržitú starostlivosť a rodičia nemôžu pracovať. V
Lepšie podmienky pre Marcelovo liečenie minulosti sme rodine pomohli s výmenou okien a spolufinancovaním auta. Žiaľ zdravotný stav Marcela sa opäť
zhoršil a v tomto čase sa opäť lieči na onkológii v Bratislave aj s ďalšími akútnymi neurologickými problémami.
Keďže je momentálne imobilný, žiadajú o pomoc pri kúpe kvalitného matraca a vankúša, aby mal podmienky čo
najlepšie. (vk)

399,00 €

1 982,60 €

3 300,00 €

401,70 €

Dominik Kopil

Dominik potrebuje nabrať silu na prvé
kroky

Dominikovi ako jednoročnému diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Zo začiatku boli vyhliadky zlé a lekári
dokonca uvažovali o postihnutí všetkých štyroch končatín. Pod ochrannými krídlami starostlivej mami sa ale
jeho stav postupne zlepšoval. Absolvoval operáciu nôh a neustále robí pokroky. Dnes je Dominik v slovnej
zásobe dokonca popredu pred rovesníkmi. „Keď začal chodiť, zlepšilo sa mu tiež vyjadrovanie." vraví mama
Ivana. Malý šibal začal kresliť a skladať puzzle. Dokáže už sám postáť a spraviť pár nesmelých krôčikov.
Potrebuje však ďalej intenzívne rehabilitovať, aby nadviazal na úspechy a nôžky mu zosilneli. Bez pomoci
dobrých ľudí si to ale pani Kopilová nemôže dovoliť. (vk, jm)

Zuzka Pavlendová

Boj so Zuzkinou chorobou vyčerpal celú
rodinu. Teraz potrebujú pomoc

V januári 2013 Zuzka začala padať z nôh. Rodičia s ňou rýchli utekali do nemocnice. Tu podstúpila sériu
náročných vyšetrení. Diagnóza bola neštandardná. Zuzka má genetickú mutáciu a ťažkú formu epilepsie. Rodičia
štyroch detí si museli zvyknúť na pravidelné cesty na vyšetrenia z osamelých lazov až do Bratislavy. Nové lieky
však priniesli krásne výsledky. „Tešíme sa, že Zuzka pekne chodí, nemá záchvaty a teší sa zo života,“ hovorí pani
Pavlendová. Jedným dychom ale dodáva, že sedečlenná rodina je po náročnom období finančne na dne. Mnohé
zjednoduší nové auto zo štátneho príspevku, ale množstvo ďalších životných nákladov ostáva. (jm)

303,95 €

Eliška Országhová

Eliška prišla pre mamkino ochorenie na
svet predčasne

Eliškinej mamine diagnostikovali počas tehotenstva ťažké ochorenie - rakovinu lymfatických uzlín. "Pre
agresívnu chorobu mi v 33. týždni predčasne vyvolali pôrod. malá Eliška hneď po narodení putovala do
inkubátora, kde bola napojená na umelú ventiláciu a umelú výživu. Ja som 5 dní po pôrode išla na onkológiu,
kde som zahájila liečbu chemoterapiou. Už v pôrodnici Eliška cvičila Vojtovu metódu, s cvičením sme podľa
pokynov rehabilitačnej sestry pokračovali aj doma, avšak Eliškin stav sa už týmto cvičením doma nezlepšuje,
preto nám lekári navrhli absolvovať rehabilitácie v Dunajskej Lužnej," hovorí pani Jana.

216,65 €

Adrián Gajdoš

11-ročný Adrián aj jeho mamička majú vážne zdravotné problémy. "Syn sa narodil so zamotanou pupočnou
šnúrou, bol oživovaný. V súčasnosti je chudokrvný, má ADHD, astmu, depresie..." vymenúva chlapcova mama,
pani Jana. "Ja som bola už 42-krát v narkóze a som tiež vážne chorá," pokračuje v rozprávaní. Počas častých
Adriánko s mamičkou potrebujú veľa
hospitalizácií vznikol pani Jane dlh na nájomnom. Nemala ho z čoho platiť. Dnes ma teda starosti nielen pre
liekov, na nájomné im neostávajú peniaze
choroby, ktoré ich postihli, ale i z toho, kam pôjdu, keď ich vyhodia z bytu. Pomocnú roku im podávame my a
pomôžeme pani Kollárovej s platením nájomného po dobu jedného roka, aby sa mohla liečiť a nemusela si robiť
starosti so strechou nad hlavou. (ak)

920,20 €

Matúš Lepiš

Matúš si vďaka bicyklu spevní svalstvo a
pôjde za svojim snom

Matúšov príbeh ste už mali možnosť v Srdci pre deti spoznať. Po nešťastnom skoku do vody, pri ktorom si zlomil
tri krčné stavce, zostal Matúš pripútaný na posteľ. Jeho neskutočne pevná vôľa a viera ho po troch rokoch
dennodeného cvičenia a rehabilitáciách v kúpeľoch a rehabilitačných zariadeniach opäť postavili na nohy. Sú
však ešte príliš slabé na to, aby fungovali ako pred jeho úrazom. Tým, že začne viac športovať na bicykli, zosilnie
mu svalstvo na nohách a zároveň sa môže sám premiestňovať, kam bude potrebovať

899,11 €

SPD14_246

Timea Homolová

Požiarom prišli o všetky veci, svoj domov
opäť dávajú do poriadku

Pani Silvia a jej dve dcérky Nikola (19) a Timea (17) vždy túžili po vlastnom domove. "Celý život sme bývali v
podnájmoch. Približne pred rokom sme si kúpili starší dom, ktorý sme si postupne rekonštruovali. Celý náš dom
v jedno sobotné ráno zhorel pred našimi očami za pár minút. Nestihli sme zachrániť absolútne nič," spomína
pani Silvia na najhorší deň v živote. Homolovci prišli o všetko a postupne sa stavajú na vlastné nohy. V trápení
ich nenecháme samé a pomôžeme im pri oprave a zariadení domu. (ak)

271,17 €

SPD14_253

Lucia Jašková

Lepší život pre Lucku a jej dedka

Lucku získal do opatery jej starý otec, nakoľko jej mama sa o ňu nedokázala postarať a ani nejaví o dieťa záujem.
Luckin otec je neznámy a tak jediný blízky človek, ktorého má, je jej starý otec. Snaží sa jej dať všetko čo môže aj
napriek tomu, že žijú vo veľmi skromných podmienkach. K základnému vybaveniu im chýba chladnička a
elektrické kuchynské spotrebiče, chemické WC, nábytok a palivové drevo na zimné obdobie.

496,99 €

SPD2012_083

Janka Mitrášová

SPD2012_098

Sebastián Virág

SPD2012_108

Viktória, Adam, Tomáš,
Šimon, Patrik, Andrej
Smoleňákovci

SPD14_230

SPD14_231

SPD14_233

SPD14_237

SPD14_240

Jedenásťročnej Janke z Vranova nad Topľou diagnostikovali lekári nádor na obličke. Vyše roka sa liečila na
Onkologická pacientka Janka bude mať
onkológii v Košiciach. Dnes sa jej stav už zlepšil a môže tráviť dni doma so svojimi blízkymi. Jej mamička, pani
doma vďaka plastovým oknám vytvorené Jana Mitrášová, má však obavy z toho, aby Janka v dôsledku svojej zníženej imunity znova neochorela. Preto sa
lepšie podmienky
jej snaží vytvoriť doma čo najbezpečnejšie prostredie, no na finančne nákladnu výmenu okien nemá, žiaľ,
dostatok financií
Vhodnými cvičeniami a masážami
Srdce pre deti uhradilo Sebastiánkovi (5) so svalovou atrofiou ozdravno-relaxačný pobyt, ktorý mu pomôže
rozhýbeme Sebastiánkovo neposlušné
rozhýbať slabé svalstvo. Rodinu sme z dôvodu nepriaznivej zdravotnej situácie podporili aj doplnkovou
svalstvo
finančnou čiastkou.
Nová chladnička skvalitní podmienky
Sedemčlennej rodine sme pomohli tým, že sme im uhradili veľkú chladničku s mrazničkou. Pre školopovinné
sedemčlennej rodine. Viktorka a Adamko deti školský nábytok, aby sa mohli učiť do školy. Z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie sme rodinu podporili aj
budú mať miesto na písanie úloh.
doplnkovou finančnou čiastkou.

990,00 €

-170,00 €

159,24 €

122,00 €

Č. zmluvy

SPDF13_001atd

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Rodiny s deťmi

Choroba či hendikep dieťaťa veľmi výrazne načrie do rodinného rozpočtu. Treba navštevovať lekára, absolvovať
početné a opakované odborné vyšetrenia, tráviť čas v nemocniciach či na rehabilitáciách, doplácať drahé lieky,
kupovať výživové doplnky a pod. Príjmy mladých rodín pritom nebývajú vysoké, jeden z rodičov musí neraz ostať
Kompenzovanie zvýšených nákladov rodín
doma starať sa o dieťa. Aj v prípade, že na dieťa rodičia poberajú niektoré dávky od štátu, resp. niektorú pomoc
s chorými deťmi
prepláca zdravotná poisťovňa, je to náročné. Rozhodli sme sa podobné rodiny aspoň trochu odbremeniť a
poskytnúť im paušálny príspevok na mesačné úhrady vo výške max.50€ mesačne, spolu na max.12mesiacov,
čiže do 600€, Podporu dostalo spolu 83 rodín.
Zakúpenie elektroforetického systému Cellogel je nevyhnutné pre spoľahlivé postavenie diagnózy viacerých
závažných ochorení u detských pacientov zo Slovenska. Prioritne sa na ňom vyšetrujú izoenzýmy alkalickej
fosfatázy (jedná sa o názov veľmi náročného biochemického vyšetrenia) jedinečnou metódou v rámci SR, ktorá
umožňuje odlíšenie závažných ochorení kostí, pečene a mnohých malígnych (zhubných) nádorov od benígneho
(nezhubného) stavu „tranzitórnej hyperfosfatazémie detského veku“. Taktiež bude slúžiť pri diagnostike
závažných hematologických ochorení u detí na vyšetrenie frakcií hemoglobínu. Rýchlou a spoľahlivou
diagnostikou sa umožní včasná a adekvátna liečba u detského pacienta.

SPDN14_001

Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava

Zakúpenie elektroforetického systému
Cellogel vrátane príslušenstva“ pre
Oddelenie laboratórnej medicíny

SSE14_01

Základná škola

Zober energiu do vlastných rúk

SSE14_02

Základná škola Jarná 20

Svetielko

SSE14_03

SOŠelektrotechnická v
Liptovskom Hrádku

Solárne panely

SSE14_04

Základná škola s materskou
Aj šetrenie môže byť zábavné
školou Čimhová

Vďaka grantu bolo vymenené osvetlenie v 6 učebniach a na 2 chodbách na Základnej škole s materskou školou
Čimhová. Intenzita svetla je výrazne lepšia, zvýšila sa estetickosť prostredia.

Stredná odborná škola
polytechnická
Gymnázium sv. Františka z
Assisi

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne, časť Kňažia, zakúpila tepelné čerpadlo, ktoré slúži na
zníženie nákladov na vykurovanie učebných priestorov školy.
Výmenu svietidiel ocení denne 60 žiakov. V rámci projektu sa naučili merať spotrebu elektrickej energie a
hodnoty porovnávali so situáciou počas využívania starých svietidiel..
V rámci projektu študenti realizovali meranie spotreby rôznych zdrojov svetla, ale aj spotrebu elektrickej
energie napr. počítačmi. Navrhli a zrealizovali úsporné opatrenia v oblasti osvetlenia hlavne na chodbách v
budove školy.

SSE14_05
SSE14_06
SSE14_07

Stredná odborná škola
elektrotechnická

VZduch nie je len na dýchanie ! Čo myslíš?
Energetická efektívnosť v našej triede?
Ako môžeme šetriť elektrickú energiu

2 triedy šiestakov Základnej školy na Lichardovej ulici v Žiline sa budú učiť v kvalitnejšie osvetlených priestoroch
ako doteraz. Počas realizácie projektu získali vzťah k úspore elektrickej energie.
Zlepšenie kvality osvetlenia školy ocení 330 žiakov a učiteľov denne. Automatické zasvecovanie a zhášanie
prinesie na Základnej škole na ulici Jarná 20 v Žiline úsporu energií.
Vďaka grantu sa zakúpili solárne panely, ktoré okrem iného, slúžia žiakom SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom
Hrádku aj ako učebná pomôcka.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

47 550,00 €

4 230,00 €

1 889,20 €
2 630,00 €
2 968,00 €
2 976,00 €
3 000,00 €
2 346,80 €
2 190,00 €

Teach for Slovakia

Vo svete úspešne funguje program Teach For All, ktorý dokáže
systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä pre deti, ktoré dosahujú najslabšie výsledky, sústredením
pozornosti lídrov krajiny na tento problém. Našim cieľom je budovať tento osvedčený program na Slovensku.
Filozofia programu je postavená priťahovaní tých najlepších absolventov najlepších univerzít, aby išli na 2 roky
svojho žiť do sociálne znevýhodnených komunít a venovať sa vzdelávaniu detí v roli učiteľa. Následne počas
celého života budú pamätať na to čo videli, a bojovať za lepšie vzdelanie pre všetky deti.

36 000,00 €

JEDEN TÍM + JEDEN CIEĽ = SPOLU TO
DOKÁŽEME

Pokračovanie v nastúpenom trende z roku 2011 keď vzniklo o.z. za účelom vytiahnúť deti od počítačov k
najkrajšej hre na svete - futbalu. Mladí futbalisti vo veku 8-15 rokov začali hrávať futbal za klub PŠC Pezinok a
o.z. sa im snaží rôznou formou vytvoriť tie najlepšie podmienky aké môže.Medzi deťmi je mnoho hráčov zo
sociálne slabších rodín,ktorým rodičia nemôžu dovoliť zaplatiť deťom sústredenie či mesačné poplatky.Daným
projektom chceme dať aj týmto deťom šancu zažiť spoločné chvíle na hernom sústredení v trvaní 6 dní pre 45
detí. Projektom chceme dať deťom šancu zažiť spoločné chvíle na sústredení a vytvoriť z nich dobrú partiu.
Chceme dosiahnúť stmelenie kolektívu.

900,00 €

PLAY FLAG

Priviesť deti základných škôl k novému, veľmi jednoduchému športu, ktorý nekladie nároky ani na fyzickú
kondíciu, či predispozície, nevyžaduje finančné zázemie a je unikátny predovšetkým v tom, že je to jeden z mála
kolektívnych športov, v ktorom sa tvoria zmiešané družstvá z chlapcov a dievčat. Keďže sa jedná o absolútne
bezkontaktný šport, je bezpečný pre všetky vekové kategórie. Našou hlavnou snahou priviesť tento šport na
školy, aby mohli deti súťažiť medzi sebou, reprezentovať a šíriť meno školy a naopak, aby škola ocenila tieto ich
aktivity. Výchova k vzájomnej lojálnosti, športu a zásadám fair-play.

900,00 €

Recepty na skvelý život

Tento projekt je funkčným modulom emocionálneho prepájania generácií. Deti, ich rodičia, starí rodičia a klienti
DD v ňom počas tvorivých dielní, aktivít, hier a činností budú zdieľať svoje príbehy, zážitky, recepty na skvelý
život či liečenie osobných smútkov a strachov. Dielne sú navrhnuté tak, že samotné tvorenie a činnosti priamo
navádzajú na rozhovory o šťastí a smútku, radosti a strachu, zdraví a chorobe a pod. Výsledkom budú skvelé
vzťahy, schopnosť chápať a akceptovať iné vekové kategórie a v záverečnej prezentácii predstaví aj vzniknuté
„artefakty“ prezentujúce pohľady a skúsenosti rôznych generácií na tie isté témy. Bude verejne odprezentovaný
tak, aby bol všeobecne použiteľný.

900,00 €

SAPIO, občianske združenie Deň tradícii v obci Miklušovce IV.

Deň tradícií obce Miklušovce je spoločensko-kultúrno-informačné podujatie, ktorého cieľom je podporiť
medzigeneračný dialóg a povedomie obyvateľov prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry: hudby, tanca,
tradičných jedál a remesiel. Cieľom je, aby mladí ľudia poznali ľudové zvyky, obyčaje a tradície, podpora
medzigeneračného dialógu, odovzdávanie skúseností a vedomostí medzi mladou, strednou a staršou
generáciou. Obyvatelia obce majú obmedzené možnosti pre stretávanie sa generácií a aktívnu účasť na
verejnom živote obce-chýbajú zdroje na realizáciu podujatí, ktoré oslovia všetkých obyvateľov.Občania sa
aktívne zapoja prípravou tradičných jedál, účasťou na workshopoch a dobrovoľnou prácou.

766,80 €

ST15_008

Občianske združenie Poza
školu

Mladí lídri

Skupina mládežníckych dobrovoľníkov/vedúcich naplánuje program tábora pre deti a mládež a tento tábor aj
zrealizujú za pomoci dospelých koučov. Cieľom je, aby sa mládežnícky vedúci naučili ako sa plánuje program
tábora a jednotlivé aktivity. Naučia sa plánovať finančný rozpočet tábora a prežijú si aj samotnú realizáciu
tábora. Tábor bude zameraný na neformálne vzdelávanie detí a mládeže cez rôzne aktivity a samozrejme i na
športové a zábavné aktivity. Pomocou projektu si naša organizácia cez skúsenosť/neformálne vzdelávanie
vybuduje základňu mladých lídrov.

900,00 €

ST15_009

OZ diabetikinfo.sk

Vieš čo dokáže tvoja inzulínová pumpa?

Publikácia Vieš čo dokáže tvoja inzulínová pumpa? nie je manuál na obsluhu inzulínovej pumpy. Publikácia bude
zameraná na praktické využitie a poznanie možností inzulínovej pumpy. Jej pridanou hodnotou je, že bude
vychádzať z reálneho života diabetika. Na príkladoch budú demonštrované situácie, ktoré diabetik bežne zažíva
a k nim bude podrobný popis, ako danú situáciu môže pomocou inzulínovej pumpy riešiť.

900,00 €

Popoluška-muzikál

Projekt je zameraný na nácvik bábkového - divadelného muzikálu, kde sa vystriedajú rozpávkové bábky a živí
účinkujúci v rozprávke "Popoluška". Bábkové divadlo chceme nacvičiť s telesne postihnutými žiakmi Spojenej
školy na Opatovskej cesta v Košiciach. Ide o spojenie viacerých umeleckých druhov (výtvarné umenie - výroba
kulís, bábok, scény, hudobné - choreografia, mimika, gestá a tanec, literárno-dramatické - tvorba scénara a textu
pre žiakov). Žiaci si takto osvoja každý druh umenia, to čo divadlo prináša prirodzeným spôsobom. Budú
pracovať vo fáze prípravnej, ale aj realizačnej. Pri výrobe bábok ide o rozvíjanie motorických zručností a
estetického cítenia. Učiteľ výtvarník je koordinátorom

900,00 €

Revitalizácia kláštornej studne

Projekt "Revitalizácia kláštornej studne" podporuje dôležitý výchovno-vzdelávací zámer školy, ktorým je
zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho národa. Škola je súčasťou regionálnej a historicky vzácnej
kultúrnej pamiatky, ktorá vyše 200 rokov slúžila ako františkánsky kláštor. Vo vnútornej časti komplexu
viacerých budov sa nachádza toho času spustošená exteriérová plocha pôvodne slúžiaca ako kláštorná záhrada.
Našou ambíciou je jej premena v esteticky pôsobivý a dobový priestor využiteľný pre netradičné formy výučby,
ako aj pre relax a voľnočasové aktivity. Architektonickou dominantou priestoru je centrálne umiestnená a
doteraz "schovaná" studňa, ktorú chceme vkusne obnoviť.

900,00 €

ST15_001

Manageria

ST15_002

PŠC Pezinok Junior

ST15_003

Slovenská flag futbalová
asociácia SFFA

ST15_005

ST15_007

ST15_011

ST15_012

OZ Medzilaba

ŠANCA, neinvestičný fond

Spojená škola sv. Františka
Assiského

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Základná škola s materskou
školou, Rakovec nad
Mladí vedci
Ondavou 2

Projekt Mladí vedci má za úlohu poskytnúť žiakom príležitosti pre
rozvoj širokého okruhu prírodovedných zručností, ktoré využijú v budúcom živote podľa princípu , že vzdelanie
nie je pasívne prijímané, ale je aktívne budované poznávaním subjektu.Žiaci 5.-9.ročníka budú na vyučovacích
hodinách, exkurziách prepájať empirickú bázu predmetu a digitálne technológie, čo znamená, že uskutočnené
experimenty spracujú pomocou dotykových technológií. Deti získavajú skúsenosti s reálnymi objektmi, zmerajú
vlastnosti týchto objektov, zrealizujú i plánujú experimenty a interaktívne animácie im pomôžu vytvárať si
príčinné súvislosti medzi jednotlivými javmi.

898,20 €

Slovenský výbor pre UNICEF Víkend s Cestou

CVRZ CESTA spolupracuje s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, ktorú už nedokážu riešiť
vlastnými silami. S rodinami spolupracuje formou individuálnych a skupinových intervencií - prostredníctvom
tzv. "rodičovskej" skupiny, podporno-terapeutickej skupiny zameranej na obete násilia páchaného na ženách a
tzv. "detskej" skupiny realizovanej popri spomenutých skupinách. Projektom chceme podporiť pokračovanie
skupinových ak|vít. Výsledkom projektu bude zvýšenie kvality života rodín, ktoré v ňom budú zapojené.

900,00 €

ST15_015

Združenie rodičov pri ZŠ
M.R.Štefánika

Športový turnaj - "Mama, otec, sestra,
brat - poďme spolu športovať!"

Združenie rodičov v spolupráci s vedením školy plánuje pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie telocvične a pri
príležitosti MDD zorganizovať Športový turnaj pre žiakov, pedagógov a rodičov, starých rodičov žiakov.
Kolaudáciu obnovenej telocvične, ktorá bola v dezolátnom stave, práve športovými súťažiami pokladáme za
motivačný nástroj na povzbudenie, motivovanie žiakov viac športovať a následne navštevovať športové krúžky v
novej telocvični. Finančné prostriedky z grantu by boli použité na nákup športových potrieb pre jednotlivé
súťažne disciplíny, odmien pre víťazov a všetkých súťažiacich a občerstvenie. Súťažné dvojice budú tvoriť dieťa a
dospelý.

895,50 €

ST15_019

Obec Dlhá

Postavme ihrisko a hrajme sa spolu!

Projektom chceme dosiahnuť aby vznikol v obci bezpečný priestor pre deti, ktorý bude zaujímavý pre
najmenších, ale aj najstarších. Chceme vyzvať rodičov, aby pridali ruku k dielu a pomohli nám postaviť ihrisko s
lavičkami. Do prác zapojíme aj staršie deti a mládež. Pre realizáciu projektu máme vyhradený nevyužívaný
priestor v centre obce na ktorom chceme postupne vybudovať mini park na outdoorové aktivity pre deti od 2 do
18 rokov, kde budú môcť rodičia a ich deti prežiť chvíle oddychu aktívne a spolu.

900,00 €

Víkend snov

Víkend snov je 3- dňové formačné stretnutie pre dobrovoľníkov našej organizácie. Naša organizácia funguje 23
rokov. Za ten čas sa nám podarilo vychovať viacerých dobrovoľníkov, ktorí sa stali lídrami menších skupín. Často
však nastáva syndróm vyhorenia, alebo znechutenie v práci. Potrebujeme ľudí, ktorí nezačínajú odznova a
odídu, ale ľudí, ktorí pracujú dlhodobo a čo najviac efektívne. Na Víkende snov ide o zdieľanie problémov,
hodnotenie práce, plánovanie činnosti, ale hlavne formácia s hlavným cieľom - efektívne pokračovanie v činnosti
s adresátmi. K tomu slúžia aktivity zamerané na odstránenie syndrómu vyhorenia, zlepšenia komunikácie a
stanovenie si priorít.

863,42 €

Drobná Komanička

Chceme pripraviť program, s ktorým by sme vystupovali v roku 2015. Mal by sa skladať z dvoch podprogramov:
detské hry a tradičná svadba. Prvú časť programu pripravia a s deťmi nacvičia starší chlapci a dievčatá na námet
pripravený najstaršími členmi Komaničky. Druhú časť programu pripravia a nacvičia chlapci a dievčatá z
Komaničky čerpajúc z informácií zozbieraných od najstarších obyvateľov a najstarších členov Komaničky
Program vytvoria a zároveň učinkujúcimi budú všetky zložky FS Komanička. Na prípravu programu potrebujeme
doplniť kroje pre deti, ktorým sú terajšie kroje malé a potrebujeme ušiť špeciálny kroj pre nevestu do
podprogramu svadba ušitého podľa najstarších fotografií.

886,50 €

ST15_013

ST15_014

ST15_021

ST15_022

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže

Občianske združenie
Folklórna skupina
Komanička

ST15_024

OZ Detská komunita

Tvorivo a hravo

ST15_025

Spojená škola, Pod
papierňou, Bardejov

Hravo a zdravo bez bariér

ST15_026

Detská organizácia FÉNIXÚO Košice Západ

ST15_028

ST15_029

ST15_030

ST15_031

ST15_032

Projekt TVORIVO A HRAVO má za cieľ nenásilným, pokojným a kontinuálnym spôsobom predstaviť deťom a
dospelým s autizmom spôsob akým môžu zamestnať svoju myseľ a využiť svoju tvorivosť. Vo vzájomnej
spolupráci so zamestnancami ST pripravíme kreatívne činnosti ako sú kolíkové pletenie, mramorovanie, floping
presne pre danú skupinu osôb s autizmom. Výsledky našej tvorivej práce odprezentujeme na súťažiach a
výstavách pre zariadenia sociálnych služieb, na d
Vzhľadom na to, že cieľovú skupinu tvoria deti s istým hendikepom, ich rodičia riešia špecifické problémy.
Vytvára sa tak istý druh komunity,ktorý má svoje potreby. Cieľom projektu je realizovať aktivity v oblasti
rehabilitácie a prevencie zamerané na ochranu a podporu zdravia, vzdelávať a zvyšovať povedomie o
regionálnych, kultúrnych hodnotách pripravenými poznávacími výletmi. Chceme vytvoriť priestor pre dlhodobé
vzťahy medzi rodičmi detí, ktorí si budú odovzdávať cenné skúsenosti. Upevňovať vzťahy rodičov a detí, ktorí
budú spoznávať potenciál svojich detí a pripravenými aktivitami ich inšpirovať k zmysluplnému tráveniu voľného
času.

890,45 €

855,00 €

Nosme sa so srdcom a pri srdci

Projekt je zameraný na oboznamovanie budúcich rodičov a rodičov so zdravým nosením detí v šatke a
ergonomických nosičoch, jeho možnostiach, výhodách a praktických ukážkach. Pomoc v zorientovaní sa pri
aktuálnom veľkom a neprehľadnom množstve informácií v súvislosti s nosením detí a v narastajúcom výbere
rôznych nosičov a pomôcok súvisiacich s nosením detí. V súčasnej dobe u rodičov rastie záujem o kontrolu
správnosti používania šatky a/alebo nosiča z dôvodu už spomínaného pretlaku informácií. Vzhľadom na to, je
naším cieľom podporiť vznik tzv. podpornej skupiny, ktorá slúži na stretávanie sa ľudí so záujmom o nosenie.

724,05 €

...a bude svetlo

Naša základná škola sa etablovala ako vzdelávací priestor, kde sa kladie dôraz na inovatívnosť a tvorivosť vo
vyučovaní. Dôraz kladieme na prax, kedy si žiaci môžu preskúšať a vlastnými silami zistiť či funguje teória, ktorú
sa naučili. Nemalo by byť prekvapením, že keď sa deti učili o tradičných remeslách, mnohé z nich si aj vyskúšali.
Tak sa dostali aj k tomu, že si postavili - za veľkej pomoci rodičov - slameno-hlinený domec. Z pôvodne
plánovaného malého domčeka na hranie vyrástol dom, z ktorého by sme chceli urobiť priestor na celoročné
využitie. K tomu potrebujeme do domca pritiahnuť teplo a svetlo. Keď sa nám to podarí, vznikne nám asi prvá
slovenská učebňa postavená žiakmi pre žiakov

900,00 €

Park oddychu - pohybová kultúra

Projekt - doplnky pre rozvoj pohybovej kultúry indoor aj outdoor. Časť objektu pozostáva z kongresovej sály,
ktorú sme upravili tak, aby bola čo najvariabilnejšía a umožňovala tak, čo najširšie spektum pohybových aktivít.
Radi by sme sa v nej venovali pohybovým aktivitám detí od bábätiek, cez deti predškolského veku, školákov,
mládež, dospelých aj seniorov. Zároveň sme v objekte vybudovali veľký detský kútik, ktorý umožňuje rodičom,
či starým rodičom oddýchnuť si na chvíľku od starosti. Jeho kvalitu detičky preverujú každý deň. Areál disponuje
aj exteriérovým parkom, kde je možné v teplejších mesiacoch poskytnúť cvičenie pod holým nebom, ale
umožniť deťom šantiť po prírodnom ihrisku.

720,00 €

Sociálna integrácia ľudí bez domova

Cieľom nášho projektu je aj v roku 2015 pokračovať v pravidelnom streetworku s ľuďmi bez domova v
Bratislave, Trenčíne a Nitre. Týždeň, čo týždeň sa už šesť rokov stretávajú desiatky mladých dobrovoľníkov s
ľuďmi bez domova a snažia sa o vytvorenie kultúry vzťahov. Sú to totiž práve chýbajúce vzťahy a motivácia,
ktoré ľuďom na ulici bránia dostať sa z ich ťažkej životnej situácie. Počas týchto stretnutí sa teda snažíme ľudí
motivovať, aby sa nebáli postaviť na vlastné nohy a svojou prítomnosťou ich sprevádzať na tejto ceste. Počas
týchto stretnutí sa zároveň snažíme uspokojiť základné materiálne potreby týchto ľudí - jedlo, ošatenie, spacáky,
pomáhame pri vybavovaní dokladov a iné

900,00 €

Vstúpte, n. o.

Malacky bez bariér 2015

Malacky bez bariér sú spoločenskou udalosťou mesta, ktorú Vstúpte, n.o.
usporadúva od roku 2007. Ide o veľké happeningové podujatie, ktoré podporuje odbúravanie sociálnych bariér
medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím a zdravými. Jeho cieľom je ukázať širšej verejnosti, že aj ľudia s
hendikepom sú talentovaní, komunikatívni, spoločenskí a dokážu sa podieľať pod vedením asistentov a
dobrovoľníkov na organizácii podujatia, ktoré zážitkovou formou prezentuje ich zručnosti. Spolu s návštevníkmi
projektu Malacky bez bariér sa zabavia pri prechádzkach zastaveniami. Do projektu bude zapojené aj partnerské
organizácie. Dôležitou súčasťou sú myšlienky podpory dobrovoľníctva, spolupráce a priateľstva.

900,00 €

Občianske združenie
Klokôtka

V Jakubovanoch je Obecná knižnica ktorú funguje na dobrovolnom finančnom príspevku čitateľov a z podpory
obce, keď pracovníčka knižnice je dobrovoľníčkou. Prevádzka je obmedená v zimnom období keď je problém s
teplotou, nie je možné vykurovať tak veľký priestor- a tak sa nemôže poskytovať práca na PC s internetom a
Obecná knižnica - vybudovanie priestorov
čitáreň. Občianske združenie Klokôtka (ďalej len OZ) má záujem vybudovať deliacu priečku a oddeliť priestor
čitárne
knižnice od priestoru čitárne, ktorý by sa v zimnom období vykuroval. Zároveň sa z dobrovoľníckej zbierky v obci
doplní vybavenie nábytkom a OZ daruje novšiu zostavu PC k možnému pripojeniu na internet. Cieľom je
zabezpečiť celoročné fungovanie knižnice pre záujemcov.

724,50 €

Súkromná základná škola
waldorfská

Inspiro Ivanka pri Dunaji
občianske združenie

Komunita Sant´Egidio

Č. zmluvy

ST15_034

ST15_035

ST15_036

Prijímateľ / organizácia

Truc sphérique

Domka

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Projekt

Popis

Agora na Stanici Žilina-Záriečie:
Diskutujeme o dôležitých a súčasných
témach

Cieľom nášho nového projektu Agora je v roku 2015 zorganizovať min. päť diskusných relácií. Diskusie budú
verejné a predpokladaná účasť je 40-50 divákov (a ďalší na Youtube). Relácie sa budú zaoberať témami, ktoré v
súčasnosti rezonujú na Slovensku, ale v médiách sa z nich prezentujú často len vyhrotené konflikty. Rôzne
pohľady a postoje prezentované pozvanými hosťami v kritickej ale zároveň kultúrnej debate ukážu možné nové
podnety a spoločensky prospešné závery. S nápadom prišiel mladý aktivista a pedagóg Peter Cibulka a po dvoch
skúšobných diskusiách v roku 2014 sme sa mu rozhodli dať na Stanici v roku 2014 väčší priestor - ak sa nám
podarí získať podporu nákladov hostí diskusií.

855,00 €

Otvárač- diskusné večery

Mladý človek takto dostáva možnosť nadobudnúť množstvo nových informácií, získať potrebné kontakty a
sformulovať si vlastný názor na mnohé aktuálne spoločenské problémy. Nesnažíme sa len vychovávať ale hlavne
ukázať nové veci a témy a rozšíriť obzory našim divákom. Snažíme sa prispievať k formácii mladých ľudí, byť
priestorom pre slobodnú diskusiu a prezentovanie rozmanitých názorov, ako aj miestom pre stretnutie priateľov
a ľudí so spoločnými záujmami a chuťou sa ďalej rozvíjať. Do dnešného dňa nemáme znalosť o tom, že by sa v
našom meste konali podobné diskusie, preto by platforma takéhoto druhu mala byť podporovaná a rozvíjaná.

608,85 €

Folklórny súbor Živel úspešne odštartoval svoje pôsobenie premiérovým predstavením Premeny už v júni 2014.
Nakoľko však hudobné nástroje a krojové súčiastky aj napriek veľkej podpore okolia nemohli byť na premiéru
zakúpené, musí súbor doteraz vynaložiť veľké finančné prostriedky na prenájom krojov a hudobných nástrojov z
iných súborov. Okrem toho sú členovia ukrátení o veľa príležitostí vystúpiť na javisku, keďže súbor je okrem
iného časovo viazaný na predstavenia iných súborov, z ktorých sú kroje prenajímané. Finančná podpora bude
použitá na zakúpenie chýbajúcich krojov, aby tak súbor mohol existovať nezávislo od iných a aby jeho členovia
mohli využiť každú príležitosť vystúpiť na javisku.

900,00 €

Občianske združenie FS Živel Folklórny súbor Živel

ST15_039

Púpava

Kukučky sú späť

ST15_040

Základná škola Obchodná 5,
Hodina pre zdravie
Sečovce

900,00 €

900,00 €

Cieľom projektu je zakúpenie materiálu a pomôcok, ktoré pomôžu iniciatíve Zelená hliadka pri odstraňovaní
čiernych skládok, zbere odpadkov z ulíc Bratislavy, realizovaniu aktivít v komunitnej záhrade či dielni. Tým
pokračovať vo vytváraní príležitostí pre zapájanie širokej verejnosti do dobrovoľníctva v propech seba samého či
širšej spoločnosti. V rámci projektu dôjde k zakúpeniu materiálu, ktorý je nevyhnutný k realizácií nových či
pokračujúcich iniciatív, ktoré menia život v Bratislave k lepšiemu.

684,00 €

ST15_043

Why Not?

ST15_044

OZ Rodičovské združenie pri
Futbal to je hra
MŠ ul. Ružová v Stupave

Pre deti našej školy sme vybudovali miniloptové ihrisko, ktoré má rozmer 20 metrov x 11 metrov. Ihrisko
využívajú deti so šiestich tried, spolu 114 detí. V rámci spolupráce materských škôl v meste Stupava , deti z
dvoch iných materských škôl navštevujú futbalovú prípravu pod vedením nášho trénera pána Velčického .
Futbalovú prípravu celkovo navštevuje 50 detí predškolského veku. Touto činnosťou máme cieľ deti nadobôdajú
vyššiu fyzicku ydatnosť a buduje sa u detí celoživotný vztah ku šúportu. Šport je správna orientácia našich detí.

619,20 €

OZ Maják nádeje

Chrániť a pomáhať účinne

OZ Maják nádeje pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Je dôležité, akým spôsobom je táto pomoc
poskytovaná. Predpokladom účinnej a adresnej sociálnej pomoci sú vzdelaní a skúsení pracovníci. Záleží nám na
kvalitnom odbornom i osobnostnom raste našich pracovníkov a dobrovoľníkov, preto dbáme na ich formáciu,
súčasťou ktorej je aj absolvovanie rôznych odborných seminárov. Pri svojej činnosti sa delíme o skúsenosti aj s
úspešnými zahraničnými poskytovateľmi sociálnej pomoci. Radi by sme zorganizovali vzdelávací pobyt našich
dobrovoľníkov v poľskej organizácii, ktorá sa dlhdobo venuje pomoci osamelým matkám a ich rodinám a
nadobudnuté vedomosti implemetovali do našej ďalšej praxe.

821,88 €

S chlapcom na ceste zrenia

Od r. 2011 rozvíjame program OTCOVIA a SYNOVIA (OTCaSY) - vznikol portál www.otcasy.sk. Dnes sa prihlasujú
do programu nové skupiny otcov z rôznych regiónov Slovenska. V r. 2015 skupina otcov vypracuje (a knižne
vydá) pre synov (10-14r.) inšpiratívny itinerár/knihu tak, aby bol vhodným podkladom/prostriedkom pre ich
spoločné aktivity, rozhovory a vnútorné rozhodovanie chlapca v jeho osobnostnom raste. Do procesu tvorby
textu, ilustrácií a dizajnu prizveme otcov, odborníkov a adresátov (chlapcov). Ocom v 6 regiónoch Slovenska (kde
pracujú skupiny OTCaSY) predstavíme spôsob práce s itinerárom/knihou.

900,00 €

Nepreklínaj tmu, radšej zasvieť svetielko

Projekt "Nepreklínaj tmu, radšej zasvieť svetielko" je preventívny, hodnotovo orientovaný zámer zapojenia detí
a mladých ľudí do enviromentálnej aktivity spojenej s umeleckou výrobou sviečok z prírodného vosku, ktorého
cieľom je nasmerovanie mladej generácie na zmysluplné trávenie voľného času, ochranu životného prostredia a
efektívne a pokojné riešenie ich konfliktov a frustrácií. Našim cieľom je prostredníctvom 2 hodinového
programu na včelnici Rodinnej farmy Mašekov mlyn pri Vrábľoch sprostredkovať mladým ľuďom atraktívnym
spôsobom myšlienky, ktoré sú inšpirované poriadkom a disciplínou jedinečného a dokonalého spoločenstva,
ktorým je včelstvo.

900,00 €

Pracovná terapia - cesta k sebarealizácií
znevýhodnených ľudí

Za pomoci predkladaného projektu chceme uľahčiť znevýhodneným skupinám integráciu do pracovného
procesu formou ergoterapie.Ergoterapia (liečba prácou) napomáha klientom zvyšovať svoju sebarealizáciu,
umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky a zručnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života,
telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností. Ročne ide o 582 klientov. Finančné prostriedky GKCH
nepostačujú na materiálne a technické pokrytie nákladov terapie. Získané prostriedky by tak napomohli k
nákupu nevyhnutných materiálov a zariadení, ktoré by boli využité na túto terapiu. Výrobky slúžia ako
propagačný materiál pri návštevách, trhoch, výstavách a ako dary.

900,00 €

Podpora športu v RC Ráčik

Pomocou projektu by sme chceli utužiť a rozvíjať komunitu vytvorenú okolo rodinného centra Ráčik za jeho 10
ročnej existencie. Chceli by sme zároveň ponúknuť rodinám v Rači športovo sa vyžiť a zlepšiť si zdravie. A to
konkrétne Behom pre zdravé rodiny, kde majú možnosť pretekať nielen rodičia ale aj deti všetkých vekových
kategórií. Mamičky na materskej si môžu prísť zašportovať a zlepšiť si kondíciu buď basketbalom alebo
cvičeniami "Bodywork", ktoré organizujú členky nášho rodinného centra.

855,00 €

Malacká šošovica

Malacká šošovica má spájať občiansky sektor v Malackách, podporiť spoluprácu organizácií, ktoré v meste
pôsobia. Zámerom organizátorov je usporadúvať celodenné podujatie s handmade trhmi na Kláštornom
námestí, ktoré majú podporiť najmä domácich producentov a predstaviť šikovných ľudí z Malaciek, ktorí
dostanú možnosť odprezentovať sa. Dlhodobým plánom je vytvoriť „živú“ databázu kontaktov na miestnych
umelcov, remeselníkov, ale aj výrobcov miestnych špecialít. Súčasťou Malackej šošovice budú rôzne druhy
tvorivých workshopov, prezentácia aktivít občianskych združení, výstava miestnych umelcov, fotografov,
prednášky a iné.

720,00 €

Ukážeme svoj talent

V Chorv Grobe - m.č. Čierna Voda pôsobí detský spevácky zbor Rybičky. Jeho činnosť zastrešuje a financuje OZ
Vlna. Počet detí z roka na rok rastie, v súčasnosti je to cca 40. Rybičky pravidelne vystupujú v rámci detských
omší v m.č. Čierna Voda, ale aj v rámci obecných Vianočných akcií, podujatí pre miestnych seniorov, Dní obce a
pod. Za posledný rok sa v rámci zboru prejavilo niekoľko výrazných talentov - speváckych, ale aj gitarových,
flautových, husľových, klavírnych atď. Z projektu sa zakúpilo zvukotechnické vybavenie, predovšetkým husľový
mikrofón, sólový mikrofón na spev, širokospektrálny mikrofón na spev a keyboard.

900,00 €

ST15_045

ST15_048

ST15_049

ST15_051

ST15_052

ZAOSTRI NA RODINU

FONTIS - občianske
združenie

Gréckokatolícka charita
Prešov

Rodinné centrum Ráčik

ST15_053

Ľudia pre Malacky

ST15_054

Občianske združenie Vlna
Chorvátsky Grob

Materiálna pomoc pre Zelenú hliadku

Projekt Kukučky je o dlhodobej práci so skupinou 28 detí z detského domova v Kolárove (jeden z posledných
nerodinného typu). Tieto deti sú prevažne rómskeho alebo maďarského pôvodu a ich šanca na adopciu je
takmer nulová. Projekt zahŕňa opakované víkendové pobyty, ktorých hlavnou náplňou budú zážitkové aktivity
na podporu životných zručností. Pre zachovanie kontinuity chceme víkendové pobyty prepojiť s návštevami
dobrovoľníkov v detskom domove a buddy programom (mentoring program). V takejto činnosti by sme radi
pokračovali s rovnakou skupinou detí až kým neopustia detský domov. Grant Telekom by nám umožnil
uskutočniť 1 víkendový pobyt.
Cieľom projektu je zlepšenie zdravia deti, rodičov a učiteľov. V projekte sa zameriame na meranie fyzickej
výkonnosti u žiakov a učiteľov školy a jej zvýšenie pod vplyvom nárastu športovej aktivity aspoň 1 hodiny
týždenne formou krúžkovej činnosti.Zavedenie „Týždňa zdravých desiat“ s nácvikom prípravy tradičných
slovenských ná|erok . Zdravá desiata pre žiakov a učiteľov.Propagácia pi|a ovocných a mliečnych
nápojov.Záverečná hodnotiaca konferencia a publikácia výsledkov.

Č. zmluvy

ST15_056

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Mládež ulice

Projekt je pokračovaním toho z minulého roka a nadväzuje na našu niekoľkoročnú prácu (od roku 2004) v rámci
poskytovania nízkoprahových programov pre deti a mládež. V projekte budeme poskytovať naše služby 5x do
Terénne nízkoprahové programy pre deti týždňa pre deti a mládež v dvoch bratislavských lokalitách - Petržalka a Rača. Ide o služby voľnočasového a
a mládež
sociálneho charakteru. Okrem toho doučovanie, predškolskú prípravu, špecifické preventívne programy,
arteterapiu, aktivity na rozvoj sociálnych a životných zručností. Aktivitami vytvárame bezpečný priestor pre
efektívne trávenie voľného času, priestor na rozhovor, aktívnu participáciu a realizáciu.

1 350,00 €

7 200,00 €

Voices, n.o.

Choices 5

Projekt nadväzuje na prvé štyri série Choices, ktorých cieľom bolo ukázať mladým ľuďom, že na Slovensku je
veľa ľudí, ktorí sú odborníci a aj keď zvyčajne nemajú na prezentáciu veľa priestoru, robia zaujímavé veci. V
prvých dvoch sériách sme sa zamerali na pomáhajúce profesie a priniesli sme aj zopár iných tém. V tretej a
štvrtej sérii sme sa zamerali na všeobecnejšie témy (tradičná rodina, osobnosti v online priestore a pod.). V
piatej sérii by sme opäť radi priniesli desať rozhovorov na všeobecnejšie témy a okrem Bratislavy a Trenčíne by
sme ich radi ponúkli aj v iných mestách Slovenska (zatiaľ zvažujeme Trnavu, Prešov a Košice). Podujatia Choices
sa uskutočnia v čase od 18.00 - 19.30.

ST2013_132

Amity o.z.

Muzikoterapia

20 detí so sluchovým postihnutím sa za rok môže tešiť z tvorby vlastnej hudby a jej prínosu v muzikoterapii.

ST2013_143

Súkromná ZŠ s MŠ pre
žiakov a deti s autizmom

MO-PED

Vďaka grantu bola poskytovaná edukačná a terapeutická starostlivosť dieťaťa s viacnásobným postihnutím
(sluch, zrak, motorika, intelekt).

ST2013_144

Centrum
špeciálnopedagogického
Rzymanová Mobilný pedagóg
poradenstva, Spojená škola,
Partizánska 2, Poprad

Vďaka grantu mohol mobilný pedagóg poskytovať edukačnú a terapeutickú starostlivosť dvom zdravotne
znevýhodneným deťom.

ST2013_146

Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva

Mobilný pedagóg Pieronová

Vďaka grantu mohla mobilná pedagogička 21 krát navštíviť dve rodiny so sluchovo postihnutým dieťaťom.

ST2014_01

OSCAR 4You

Here we go!

ST2014_02

Diabetikinfo.sk

Diabetik asistent

ST2014_03

Vstúpte, n. o.

Malacky bez bariér 2014 - Cesta okolo
sveta

ST2014_04

Občianske združenie Živé
tradície - Élő Hagyonányok
Polgárii Társulás

Remeslo má zlaté dno

Vďaka grantu bolo občianske združenie schopné materiálne zabezpečiť pravidelné i príležitostné stretnutia
remeselníkov a širokej a získať vybavenie potrebné pre organizáciu kurzov venovaných práci s prútím, s drevom
i so sklom.

1 000,00 €

ST2014_05

Rádioklub OM3VSZ

Obnova stropov v miestnostiach
radioklubu

Vďaka projektu sa podarilo opraviť stropy v miestnostiach rádioklubu za účelom odprášenia interiéru a zníženia
nákladov na vykurovanie.

1 000,00 €

ST2014_06

MŠ Družstevná pri Hornáde HRÁME SA BEZPEČNE

ST2014_07

ZAOSTRI NA RODINU

Propagácia programu OTCaSY (otcovia a
synovia)

ST2014_08

Domovina n.o.

Petanque - Liga pre klientov DSS

ST2014_10

Základná škola

Kreatívne medzigeneračné dialógy

ST2014_100

POZNANIE

Detské posunky

ST2014_101

Občianske združenie Detská
ESPES 2014
chirurgia Slovenska

ST15_058

ST2014_102

Slovenský tenisový zväz

Detský Fed Cup a Davis Cup

ST2014_103

Slovenská federácia
nepočujúcich športovcov

Štátna športová reprezentácia a činnosť
združenia

ST2014_104

Autisti - Agentúra
špecializovaných služieb pre
Nízkoprahové komunitné stretnutia
autistov a iné zdravotné
postihnutia

ST2014_105

ONAS

ST2014_106

Z grantu sa zorganizovalo 5 workshopov zameraných na získavanie zručností, ktoré mladým ľuďom pomôžu pri
hľadaní si zamestnania. Projektu Here we go! Sa zúčastnilo 30 mladých ľudí.
Aplikácia Diabetik asistent slúži nie len na evidenciu momentálnej glykémie, ale aj ako edukačná aplikácia, ktorá
povedie používateľa na pochopenie a okamžité riešenie rizikových situácií.
Finančné prostriedky sa využili na zorganizovanie podujatia „Malacky bez bariér“, ktoré podporuje odbúravania
bariér medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím a zdravými.

Vďaka tomuto projektu bolo vybudované dopravné ihrisko, ktoré využíva najmenej 48 detí.
Vďaka grantu sa vytvoril portál www.otcasy.sk, ktorý poskytuje info o programe OTCOVIA a SYNOVIA - otvorený
program o spoločenstve otcov a synov.
Vďaka grantu sa vybudovalo ihrisko pre netradičnú hru petanque. Následne sa zorganizovala petanque liga pre
klientov Domova sociálnych služieb Domovina a okolitých zriadedení.
Vďaka projektu sa zrealizovalo 6 workshopov ná témy šport, kniha, pestovanie, hudba, maľovanie a tvorenie,
kde sa stretli klienti domovov dôchodcov s deťmi. Budovanie mostov medzi generáciami vyvrcholilo na Happy
My feste.
Vďaka grantu sa vytvorilo cca 1300 videí, ktoré pokrývajú časť základnej slovnej zásoby v detských posunkoch.
Materiál je určený hlavne počujúcim rodičom nepočujúcich detí.
Grant podporil 4. ročník Európskeho kongresu detských endoskopických chirurgov v Bratislave, konkrétne
usporiadanie koncertu v rámci spoločenského podujatia kongresu.
Finančné prostredky z grantu boli použité na podporu projektu Detský Davis Cupu a Fed Cup. Projektu sa
zúčastnilo vyše 1500 detí zo 150 tímov.
Vďaka finančnej podpore sa mohol tím nepočujúcich žien zúčastniť na 1st European Deaf Curling
Championships. Družstvo skočilo na 4. mieste, čo ich oprávňuje k nominácii na budúcoročnú zimnú
Deaflympiádu.

408,50 €
1 986,99 €

261,53 €

2 703,35 €

560,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
984,50 €
1 000,00 €
2 260,00 €
900,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou. Ich počet v populácii stále stúpa, čo
potvrdzujú o. i. údaje MZ SR. Cieľom projektu je doplniť chýbajúce sociálne služby v aktuálnej ponuke
poskytovateľov a vytvoriť lepšie podmienky pre sociálnu a pracovnú integráciu cieľovej skupiny. Hlavnou
aktivitou projektu sú nízkoprahové komunitné stretnutia (NKS), ktorých obsahové zameranie si budú určovať
klienti. Tým bude zaručené, že témy stretnutí budú reflektovať aktuálne potreby cieľovej skupiny. NKS sa budú
uskutočňovať mesačne. NKS sú otvorené pre všetkých záujemcov z partnerských MVO, psychiatrických
stacionárov a pod. Organizačne ich zabezpečí skúsený sociálny pracovník.

4 500,00 €

Homescenar, kyslík a snoezelen terapia Svetlo pre NÁS

Vďaka grantu sa podarilo OZ ONAS zakúpiť zdravotnícke pomôcky (oxygenerátor, energetická deka,
homescenare a pod.), ktoré výrazne pomôžu zlepšiť zdravotný stav množstvu detí po celom Slovensku.

4 500,00 €

VIA IURIS

Právna pomoc pre aktívnych

Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných je síce ako občianske právo garantované ústavou, v praxi však nie
je efektívne realizované. Projekt sa preto zameriava na odbornú podporu aktívnej verejnosti, ktorej pomôžeme
prostredníctvom odbornej právnej pomoci zapájať sa do rozhodovania, získavať informácie a efektívne
realizovať svoje ďalšie občianske práva. Zameriame sa na strategické kauzy, pri ktorých môžu rozhodnutia
štátnych orgánov pozitívne ovplyvniť výklad a aplikáciu práva v obdobných prípadoch v budúcnosti.

4 500,00 €

ST2014_107

Stredná odborná škola pre
žiakov so sluchovým
postihnutím internátna
Kremnica

SLOVAK FASHION WEEK

Vďaka grantu sa mohli žiaci zo Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici
zúčastniť Slovak Fashion Weeku, kde úspešne odprezentovali svoju tvorbu.

ST2014_108

EFFETA – Stredisko sv.
Františka Saleského

"Reč rúk"

Vďaka grantu sa zorganizovalo 10 workshopov na základných a stredných školách, ktorých cieľom bolo osvojenie
si nových sociálnych zručností a kompetencií v oblasti rešpektovania odlišnej kultúrnej a sociálnej skupiny ľudí
so sluch. postihnutím.

5 000,00 €

5 458,50 €

672,02 €

ST2014_109

Amity o.z.

Muzikoterapia 2014/15

Projekt je zamerany na muzikoterapeutickú prácu s deťmi s poruchami sluchu na ZŠ Hrdličkova a vytvorenie
bubeníckeho orchestra z týchto detí. Lektor Eddy Portella sa v predošlých rokoch tejto práci venoval a dosiahol
dobré výsledky, preto by bolo vhodné v práci pokračovať. Projekt počíta s pravidelnou prácou s deťmi 2 x
týždenne po 3 hodiny a to s mladšími deťmi v prípravke a so staršími deťmi pri nácvikoch bubeníckeho
orchestra.Oproti minulému roku je zmena v tom, že pribudne ďalšia hodina, kde sa budú striedať všetky deti zo
ZŠ Hrdličkova. Počíta sa aj s účasťami v súťažiach a na rôznych podujatiach, koncertoch.

ST2014_11

ZŠ s MŠ Jána Amosa
Komenského

Chceme sa hýbať

Vďaka grantu sa miestnosť na náradie na ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského zmenila na novú školskú posilňovňu.
Vymenilo sa osvetlenie, zakúpil sa cvičebný stroj a zrkadlá.

1 000,00 €

ST2014_110

Veta ,, vzdelávanie prepojené s praxou,, sa v súčastnosti stala dôležitou realitou dnešnej doby. Naším cieľom je
darovať deťom stálu expozíciu mestečko s interaktívno - edukačnýmimi workshopmi - darovať im chýbajúci
Mesto povolaní pre deti - Tichý workshop priestor, kde nazbierať skúsenosti a následne ich aj priamo využiť v nasymulovanej realite bude skutočnosťou.
Eduplex občianske združenie
Bratislava
Deťom chceme umožniť priblíženie sa k jednotlivým povolaniam, témam súčastnosti, dať im možnosť vyskúšať si
ich a hovoriť o nich. V súčasnosti deti nemajú priestor, ani možnosti priblížiť sa k jednotlivým povolaniam a
témam. V priestoroch mestečka budeme robiť aj aktivity súvisiace s kariérovým poradenstvom.

9 072,00 €

Č. zmluvy

ST2014_111

Prijímateľ / organizácia

Pro Balance

Projekt

Popis

Sledovanie psychomotorického vývinu
detí po kardiochirurgických operáciách

Cieľom projektu je podrobné a pravidelné sledovanie psychomotorického vývinu detí po náročných
kardiochirurgických operáciách s následnou intervenciou. Rodič získa informácie o aktuálnom vývine a
funkčnosti svojho dieťaťa, poradenstvo v oblasti výchovy a podpory vývinu, tiež kontakty na odborníkov v danej
oblasti podľa bydliska rodiny. Diagnostika vývinu, Poradenstvo rodičom, Stimulácia vývinu - včasná intervencia,
Zosieťovanie odborníkov v rámci včasnej intervencie. V rámci projektu budeme sledovať deti od
novorodeneckého veku po 6 rokov, resp. jeho zaškolenie.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

1 800,00 €

ST2014_112

Inštitút pre verejné otázky

Bezpečnosť detí na internete

Moderné itechnológie ako počítače, tablety, smartfóny, internet a jeho služby sú čoraz viac súčasťou
každodenného života nielen nás dospelých, ale aj detí. Svet týchto technológií vytvára nové – virtuálne
prostredie, v ktorom deti komunikujú, utvárajú si vlastnú identitu, nadväzujú vzťahy, vzdelávajú sa či trávia
voľný čas. No na druhej strane sa stretávajú aj s novými rizikami, ktoré nedokážu identifikovať, alebo si často
neuvedomujú dosah svojho konania. Hlavným zámerom nášho projektu je preto zistiť, ako sa odráža
problematika bezpečného využívania informačných technológií v každodennom živote detí a ich rodičov.

ST2014_113

Slovak Fashion Council oz

SLOVAK FASHION WEEK

nový a unikátny formát módneho podujatia na Slovensku. Jeho cieľom je zapojiť módu vo všetkých jej
podobách, ukázať rôznorodosť tohto segmentu a aktivovať všetky časti módneho ekosystému. Zapojenie
nepočujúcich do projektu je kľúčové vzhľadom k prepojeniu svetov v minulosti fungujúcich /napr. výroba
(nepočujúci) a dizajn/. Zatraktívnenie profesií, kde sa môžu nepočujúci uplatniť.

S radosťou v škole aj po škole.

Vďaka grantu sa podarilo zrevitalizovať plážové volejbalové ihrisko a pred ZŠ Ostredková 14, Ba vysadiť ruže.

Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn

Finančné prostriedky z grantu boli použité na organizáciu 17. ročníka projektu "Rallye, Opatovská - žiť na plný
plyn" – akciu venovanú telesne postihnutým deťom, ktorú podporili aj známe osobnosti.

1 000,00 €

Zdravé deti sú zdravá budúcnosť!

Vďaka grantu sa mohlo do knižnice zakúpiť množstvo knižiek určených deťom, pedagógom aj dospelým
návštevníkom. Tiež sa kúpili látkové bábiky a maňušky, drevené hračky a pomôcky na tvorivú prácu s deťmi.

1 000,00 €

Vďaka grantu sa zorganizoval víkendový pobyt pre rodiny s autistickými deťmi. Rodiny získali nové zážitky,
výbornú atmosféru, prehĺbila sa vzájomná komunikácia a zmysluplne využili voľný čas.

1 000,00 €

ST2014_12
ST2014_13
ST2014_14

ST2014_15

ST2014_16
ST2014_17
ST2014_18
ST2014_19

Základná škola Ostredková
14, Bratislava
Neinvestičný fond ŠANCA,
n.f.
Lesný klub Gaštanko

Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmomPriblížme sa k sebe
Považská Bystrica ( SPOSAPB)
Základná škola s materskou
Hra bez obáv
školou

Nevyhovujúce kovové preliezky v areály MŠ boli nahradené novými, drevenými a hlavne bezpečnejšími
preliezkami.
Finančné prostriedky prispeli k obnove detského ihriska na sídlisku Domky. Vytvoril sa priestor na
Ľudia pre Malacky
Krajšie Domky
organizovanie malých sídliskových podujatí a osadila sa prvá komunitná knižnica.
Občianske združenie Zelená Sídliskový ľadový hokej v krajine majstrov Vďaka grantu sa podarilo zveľadiť ľadové ihrisko na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici. Vybudovali sa
Fončorda
sveta
mantinely a zakúpilo sa čerpadlo.
16 detí cez objektív fotoaparátu spoznalo svoj rodný kraj a jeho tradície. Počas projektu sa zrealizovali stretnutia
OZ Poza školu
Vidiecka mládež v akcii
v učebni, fotenie v prírode, stretnutie so seniormi pod názvom Minulosť v prítomnosti. Vytvoril sa kalendár a
publikácia o tradíciách.

ST2014_20

ARS for ART, občianske
združenie

"for4"

ST2014_21

CZŠ Narnia

Narnia - verejný areál

ST2014_22

Centrum nadania,n.o.

Vieme to aj inak....

Občianske združenie Včela

Náučný chodník v meandri Čiernej vody

ST2014_23
ST2014_24
ST2014_25
ST2014_26
ST2014_27

ST2014_29

Kto (sa) hrá, nehnevá

ST2014_30

ŠČAVNIČAN

Trénigový kemp pre hendikepovaných
športovcov

ST2014_31

Púpava

Kukučky
Ráčik drží spolu

996,00 €
977,82 €
1 000,00 €

1 000,00 €

Projekt podporil environmentálnu výchovu detí a zamestnancov MŠ. Realizoval sa environmentálny program
"Špinďúra v kráľovstve čistoty" a premietalo sa divadelné predstavenie na DVD s tématikou separácie odpadu.

MATKA A DIEŤA TURCA o.z. Mama a ja spolu - vždy!

1 000,00 €

Vďaka grantu sa podarilo postaviť altánok pri CZŠ Narnia, ktorý slúži nie len na vyučovanie vonku, ale aj pre
obyvateľov okolitých panelákov.
Vďaka grantu sa zakúpilo vybavenie do podnetovo-podprahovej miestnosti, ktorá slúži na individuálne štúdium
pre problematických žiakov.
Vďaka grantu sa vybudoval náučnú chodník v meandri riečky Čierna voda. Konkrétne sa osadili 3 informačné
tabule, ktoré slúžia nie len obyvateľom obce, ale ja žiakom ZŠ a turistom.

Občianske združenie
Púpavienka

Futbalový klub Šamorín Hamuliakovo

948,00 €

1 000,00 €

Z grantu sa zakúpil nábytok , koberec a postieľky pre špeciálnu triedu MŠ. Vďaka tomuto vybaveniu sa u 20
detí s poruchou binokulárneho videnia (očnou poruchou) zlepšila priestorová orientácia.
Vďaka grantu sa v obci Igram vybudovalo detské ihrisko, ktoré plánujú ďalej rozširovať.

ST2014_28

4 500,00 €

Pod vedením umelcov pôsobiacich na vysokých školách a akadémiách v Česku, Poľsku a Slovensku prebiehali
tvorivé dielne pre deti a ich rodičov, ktorí tak mali možnosť vyskúšať si rôzne maliarske techniky.

Základná škola s materskou
školou, Rakovec nad
Sedemmíľové čižmy
Ondavou 2
Mesto Bánovce nad
Bezpečná trieda
Bebravou
Obec Igram
Hráme sa a cvičíme
Špinďúra v kráľovstve čistoty

11 601,00 €

Žiaci počas 4 exkurzií a 2 cyklotúr nie len že spoznali okolie Zemplína, ale aj aktívne strávili svoj voľný čas.

Vďaka grantu sa podarilo usporiadať benefičný koncert na podporu projektu a začať s rekonštrukciou izby pre
matky sprevádzajúce svoje deti počas hospitalizácie na detskej JIS v UN Martin.
Vďaka grantu bol vo FK Šamorín – Hamuliakovo zavedený špeciálny tréningový program, ktorý deťom hravou a
súťaživou formou umožnil získať a rozvinúť nové zručnosti.
Vďaka grantu sa mohol uskutočniť tréningový kemp stolného tenisu pre handicapovaných, ale aj zdravých
športovcov.
Vďaka grantu sa zorganizovala zážitková akcia - splav Malého Dunaja pre deti z detského domova v Kolárove,
ktorá im pomohla pri rozvoji praktických zručností nevyhnutných v bežnom živote.

900,00 €

990,00 €
860,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
565,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

V rámci projektu sa zorganizovali ples RC Ráčik, bežecké dopoludnie pre rodiny a pravidelné basketbalové stredy
nielen pre mamy na materskej dovolenke. Podarilo sa posilniť komunitu zhruba 60 rodín Krasňan a Rače.

780,00 €

Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť zrkadlovú tanečnú miestnosť, nainštalovať 2 počítače do Limbašskej školy, kde
slúžia deťom ale i seniorom na kurzy počítačovej gramotnosti a zveľadiť priestor na tvorivé aktivity.

890,33 €

ST2014_32

Rodinné centrum Ráčik

ST2014_33

LIRA - Limbašská regionálna Voľnočasové centrum pre deti a
agentúra
dospelých v Limbachu

ST2014_34

Obec Mojmírovce

Rozpohybujme sa II.

ST2014_35

Detský fond Slovenskej
republiky

Zaži radosť!

ST2014_36

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska

Reset - mládežnícky počítačový tábor pre Vďaka grantu sa zorganizoval 7-dňový mládežnícky počítačový tábor pre zrakovo postihnutých – Reset, ktorého
zrakovo postihnutých
sa zúčastnilo 17 zrakovo postihnutých mladých ľudí, 5 dobrovoľníkov a 5 lektorov IT technológií.

ST2014_37

Equifarm Ranč

Na zelenej lúke 1.etapa

ST2014_38

Miesto v dome o.z.

Nestratiť svoju identitu, ale mať voľbu.

ST2014_39

Klub vojenskej histórie
Beskydy

Rekonštrukcia vojnového cintorína vo
Svetliciach - prvá fáza

ST2014_40

Združenie Bludní rytieri

Cesta riekou Eridanos III

ST2014_41

Obec Pohranice

S Bezpečkom sa to naučím

ST2014_42

Skatepark Nová Bystrica

Otvorenie detského ihriska a renovácia
skateparku

ST2014_43

FCM (Forum for
Communication in
Mediation), Hlohovec

Peer mediácia, spôsob riešenia
počiatočných príznakov šikany

Za pomoci grantu sa uskutočnilo 20 tréningov a 13 výcvikov - so zameraním na prevenciu proti šikane.

ST2014_44

Občianske združenie
Malachovská škola

Bezpečne cestou do školy

Vďaka grantu sa upravilo jedno nebezpečné miesto - prepad s ústiacou dažďovou kanalizáciou v bezprostrednej
blízkosti šk. záhrady. Deťom tak nehrozí nebezpečenstvo a vytvoril sa priestor na parkovanie.

1 000,00 €

ST2014_45

MAS Vršatec

Načo chodiť pešky, keď môžeme mať
bežky?

Vďaka grantu sa vytvorilo označenie bežkárskej trate a vytvorila sa kvalitná mapa so 4 traťami rôznej
náročnosti, čo podporí návštevnosť a rozvoj regiónu Vršatca.

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Vďaka grantu sa v športovo – oddychovom parku v obci Mojmírovce vysadilo do živého plota 220 kusov mladých
rastlín.
Z grantu sa zakúpili športové potreby - kolobežky, in-line korčule, bicykle, hokejky a hokejové bránky. Tieto
športové potreby môžu využívať deti a mladí ľudia navštevujúci MIXklub a MIXáčik ako jednu z možností
trávenia voľného času.

V areály „Na zelenej lúke“, ktorý je určený pre rodiny, detské kolektívy, športovo nadaných jednotlivcov a deti so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vybudovali 3 prístrešky pre zvieratá.
Vďaka grantu sa uskutočnili diskusné kluby a tvorivé dielne pre teenagerov z Rómskej komunity. Cieľom týchto
aktivít bolo, aby deti nestratili svoju identitu, ale zároveň sa posunuli ďalej.
Grant prispel na rekonštrukciu vojnového cintorína z I. sv. vojny v Svetliciach.Finančné prostriedky boli použité
na vydláždenie centrálnej plochy na cintoríne a prístupového chodníka.
Z grantu sa postavil prístrešok v starovekom štýle, ktorý umožní konanie edukačných aktivít a workshopov s
historickou tématikou aj v prípade nepriaznivého počasia.
Vďaka grantu si žiaci ZŠ v obci Pohranice môžu teoretické znalosti z dopravnej výchovy precvičovať na
dopravnom ihrisku.
Vďaka grantu sa zrenovovalo detské ihrisko a skatepark v Novej Bystrici, ktoré mesačne využíva 150 detí a 50
športovcov.

ST2014_46

Lilies

Lilies - spojme sa pre mladez

Z grantu sa zorganizovalo viacero voľnočasových aktivít pre 335 detí, zameraných najmä na spev a umelecké
zručnosti. Vďaka projektu deti trávili voľný čas zmysluplne- bez alkoholu, drog, cigariet a v prijemnom prostredí.

ST2014_47

VLNA Chorvátsky Grob

Futbalové Ihrisko

60 rodín z okolia má konečne priestor na to, aby mohli s deťmi hrávať futbal v blízkosti ich bydliska.

1 000,00 €
999,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
637,30 €
1 000,00 €
1 000,00 €
999,51 €
999,50 €
900,00 €

Prijímateľ / organizácia

Projekt

ST2014_48

Equiteatro

Za tajomstvami mesta

ST2014_49

SPOJENÁ ŠKOLA sv.
FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Túžime sa spolu hrať

ST2014_50

Aktívne mamičky

Detský zábavno-náučný chodník

Vďaka projektu Detský zábavno-náučný chodník sa vytvorilo verejné priestranstvo, kde môžu zmysluplne tráviť
voľný čas deti, mládež, starý rodičia s vnúčatami, mamičky s deťmi, ale aj široká verejnosť.

700,00 €

Učíme sa spoliehať na vlastné sily

Vďaka tomuto projektu získalo 150 odborníkov nové poznatky z výstupov medzinárodného sympózia ( špeciálny
pedagóg, lekár, sociálny pracovník, atď.).

756,00 €

Farebná škola

Skrášľovanie okolia školy. Nový náter plotu a zasadenie drevín pred hlavným vchodom školy.

450,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €

ST2014_51
ST2014_53

Slovenská spoločnosť pre
spina bifida a/alebo
hydrocefalus, o.z.
Základná škola Tbiliská,
Bratislava Rača

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014

Č. zmluvy

Vďaka projektu „Za tajomstvami mesta“ sa mohli žiaci z 8 bratislavských škôl oboznámiť s regionálnymi
dejinami Bratislavy formou didaktických hier, tvorivej dramatiky a diskusie.
Z grantu sa zakúpilo množstvo didaktických hier a športových pomôcok, ktoré denne využíva 156 detí Spojenej
školy sv. Františka Assiského. Pomôcky prispievajú k ich intelektuálnemu, emocionálnemu ale aj motorickému
rozvoju.

ST2014_54

Inštitút pre verejné otázky

Digitálna priepasť v generačnej optike

Bola vypracovaná štúdia, ktorá identifikovala hĺbku rozdielov v postojoch a reálnych skúsenostiach s digitálnymi
technológiami medzi mladou generáciou a staršou generáciou. Výsledky boli distribuované predstaviteľom
vlády, médiám, záujmovým združeniam.

ST2014_55

LAVAS

ŽELKOVA ŠKôLKA

Prostriedky z grantu sa použili na výrobu 3 dielov animovano-dokumentárneho seriálu, ktorý sa zameriava na
vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v spojitosti s cestovaním vo vlakoch.

ST2014_56
ST2014_57
ST2014_58
ST2014_59
ST2014_60
ST2014_61
ST2014_62
ST2014_63
ST2014_64

V rámci „Tichých workshopov“ sa 2000 detí a 800 dospelých (rodičia, učitelia) oboznámilo so svetom
Mesto povolaní pre deti - Tichý workshop
Eduplex občianske združenie
nepočujúcich – ako sa dorozumievajú, na akých pracovných pozíciách pracujú, aké majú problémy vo svete
Košice
počujúcich.
ŽELAJ SI. o.z.
Agenda plnenia snov
Vďaka grantu mohlo OZ Želaj si splniť sny 25 ťažko chorým a zomierajúcim deťom.
Vďaka grantu sa mohlo 150 zdravotne postihnutých občanov zúčastniť otvorenia Nitrianskeho kultúrneho leta.
Otvorenie kultúrneho leta v Nitre Dormedia, s.r.o.
Počas kampane, ale aj samotného koncertu prehla propagácia Nadačného fondu ST. Koncertu sa zúčastnilo 4000
Megakoncert Saragossa Band
návštevníkov.
Vďaka grantu sa staticky zabezpečila východná stena Hanigovského hradu a zrekonštruoval sa prejazd gotickej
o.z. Novum castrum
Oživme hradné "genius loci"
brány.
OZ Hrad Tematín
Tematín 2014
Vďaka grantu bolo zrealizované zastrešenie vežovej časti severného paláca hradu Tematín.
Vďaka grantu bola zrealizovaná prvá etapa konzervácie časti hradu Bystrica" Južného paláca", pričom sa
Združenie hradu Bystrica
Palác južného obytného krídla
stabilizoval jej akútny stav.
Vďaka grantu mladí ľudia z Taiwanu, Španielska, Francúzska, Ruska, Rumunska i Slovenska pracovali na hrade
Združenie na záchranu
Medzinárodný dobrovoľnícky tábor - IVW
Brekov počas dvoch týždňov a podarilo sa im čiastočne vyčistiť budovu prvej brány a novú miestnosť v hornom
Brekovského hradu.
Brekov 2014
paláci. Po ich práci boli tieto časti re
Združenie kresťanských
Múry plné života
Vďaka grantu sa 240 dobrovoľníkom podarilo zakonzervovať múry Kláštora sv. Kataríny.
spoločenstiev mládeže
Reštaurovanie Mariánskeho stĺpu v obci
Obec Šterusy
Z grantu sa zreštauroval Mariánsky stĺp v obci Šterusy.
Šterusy

822,29 €
1 000,00 €

4 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
800,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

ST2014_65

Združenie RONDEL

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď Vďaka grantu sa 62 dobrovoľníkom z celého sveta podarilo zrekonštruovať sýpku pri hrade Čabraď.
aby sa nám sýpka nerozsypala

ST2014_66

Obec Dargov

3D- Dargovská Drevená "Dzvonica":
Vďaka finančným prostriedkom z grantu bola zrekonštruovaná dargovská drevená zvonica a bola vydaná
Vrátenie života drevenej zvonici a obnova
propagačná brožúra týkajúca sa obnovenej zvonice, zvonov a zvonenia v obci Dargov.
ručného zvonenia v obci Dargov

1 151,24 €

1 500,00 €

ST2014_72

Združenie na záchranu
hradu Revište
Združenie na záchranu
Zborovského hradu
Diadém- združenie záchrany
hradu Blatnica
Združenie priateľov
Hričovského hradu
Klub vojenskej histórie
Beskydy
Vodný Hrad

ST2014_73

CASTRUM GHYMES

Zachráňme hrad Gýmeš 2014

ST2014_74

Obec Sobotište
Historicko - Astronomická
Spoločnosť

Záchrana habánskej "kľučárne"

ST2014_67
ST2014_68
ST2014_69
ST2014_70
ST2014_71

ST2014_75
ST2014_76
ST2014_77
ST2014_78
ST2014_79
ST2014_80
ST2014_81
ST2014_82
ST2014_83

Obec Zborov
Mesto Jelšava
Združenie na záchranu
hradu Šášov
OZ Detská komunita
Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny, základná
organizácia č. 6
RENOVA
Nadácia pre záchranu
kultúrneho dedičstva
Združenie na záchranu
Lietavského hradu

1 452,00 €

Revište 2014

Vďaka grantu a 32 dobrovoľníkom výrazne postúpili rekonštrukčné práce na hrade Revište.

Oprava západnej bašty a jej priľahlých
častí -II.etapa

Vďaka grantu mohli prebehnúť rekonštrukčné práce na hrade Zborov, čo zvýšilo bezpečnosť pri návšteve hradu
a podporilo turizmus.

1 000,00 €

Zabudnuté pohľady

Vďaka grantu výrazne postúpili rekonštrukčné práce na hrade Blatnica.

1 500,00 €

Stabilizácia objektu Rožnej veže

Grant výrazne prispel k postupnej stabilizácii objektu Rožnej veže Hričovského hradu.

Rekonštrukcia vojnového cintorína v
Hostoviciach
Otvorme okná do minulosti

Vďaka grantu bola dokončená rekonštrukcia hostovického vojnového cintorína z prvej svetovej vojny, na
ktorom sú pochovaní vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády.
Vďaka grantu sa zrekonštruovali 3 stredoveké okná na šintavskom kostole.
Finančné prostriedky z grantu výrazne prispeli k rekonštrukcii hradu Gýmeš. Dobrovoľníci tiež pripravili pre
návštevníkov prezentáciu, na ktorej bola predstavená história hradu.
Z grantu sa zrekonštruovala národná kultúrna pamiatka "habánska kľučárna" v obci Sobotište.
Vďaka grantu budú môcť návštevníci hradu Lednica oddychovať v novovybudovanej oddychovej zóne. Finančné
prostriedky prispeli aj na čiastočnú rekonštrukciu hradu.
Vďaka grantu sa podarilo zastaviť rozpad Šerediovského kaštieľa v obci Zborov, začalo sa s murovaním
rozpadajúceho sa kaštieľa, aby sa mohol v ďalšom období postupne obnoviť. Do záchranných prác sa zapojila aj
široká miestna rómska komunita.
Vďaka prostriedkom z grantu sa čiastočne sprístupnila cesta k turisticky vyhľadávanému jelšavskému hradu, bol
vyznačený turistický chodník a hradby boli vyčistené od vegetácie, ktorá ich narúšala.

Zelená veža
Obnova Šerediovského kaštieľa v obci
Zborov-II.etapa
Záchrana Leustachovho starého
jelšavského hradu
Záchranné práce na hrade Šášov s
TELEKOMom 2014
Obete vojny

Vďaka grantu bola na hrade Šášov obnovená záklenka severného okna strážnej veže.
V rámci ergoterapie osôb s autizmom sa zveľadil hrob padlých vojakov z II. svetovej vojny.

Vodné mlyny Oblazy - generálka hlavného Vďaka grantu sa opravil Brunčiakovský mlyn v Kvačianskej doline – Oblazoch. Do projektu sa zapojilo 12
prevodu
dobrovoľníkov, ktorí tak získali nenahraditeľné skúsenosti.
Záchrana hradu Dobrá Voda 2014
Uhrovec
Zastrešenie expozičnej miestnosti

Grant prispel na rekonštrukciu a archeologický výskum na hrade Dobrá voda. Projektu sa zúčastnilo 28
dobrovoľníkov, ktorí tak získali nenahraditeľné skúsenosti.
Grant prispel na stavbu strechy na hrade Uhrovec. Prostriedky boli použité na zabezpečenie stravy
dobrovoľníkov, nákup dreva a elektrického fúrika Bravo.
Vďaka grantu bola spracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej bola expozičná miestnosť Lietavského
hradu zastrešená a bol vybudovaný gotický strop.

1 500,00 €
1 000,00 €
790,00 €
800,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 300,00 €
800,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 483,20 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

ST2014_84

Fond pre podporu výchovy
a vzdelávania sluchovo
postihnutej mládeže n.f.

Školská exkurzia

Vďaka grantu absolvovalo 15 žiakov so sluchovým postihnutím exkurziu do Skalice.

ST2014_85

Stredisko evanjelickej
diakonie-dom na polceste

Remeslo je "bohatstvo"

Vďaka grantu sa podarilo zaškoliť 18 mladých chlapcov po ukončení ústavnej starostlivosti v stavebných
remeslách.

ST2014_86

Občianske združenie NOW

Slovakia Team - prvý slovenský tím na
Vďaka grantu sa prvýkrát podarilo zapojiť Slovensko do medzinárodnej súťaže rally elektromobilov a zviditeľniť
medzinárodnej rally elektromobilov Wave ho v oblasti elektromobility.

ST2014_87

Katarína Vencková

Španielsky jazyk

Vďaka grantu bola zakúpené kancelárske vybavenie a literatúra, ktorá bola potrebná pre prekladateľské práce.

2 000,00 €

ST2014_88

Adam Kováč

Tichým objektívom

2 000,00 €

ST2014_89

Divé maky

Minibašavel 2014

ST2014_90

Bronislava Tarnócyová

KDE BOLO, TAM BOLO...

Vďaka grantu vznikli fotografie, ktoré zachytávajú svet tak, ako ho vidia nepočujúci.
Grant prispel na podujatie Bašavel na pláži, na ktorom vystúpilo 21 talentovaných rómskych detí OZ Divé maky.
Návštevníci tak mali možnosť spoznať rómsku kultúru a pomocou osobnej skúsenosti sa darilo odbúravať
predsudky voči Rómom.
Vďaka finančnej podpore z grantu sa uskutočnil festival „Kde bolo, tam bolo...“, na ktorom sa deti mohli
vzdelávať zábavnou a interaktívnou formou v rôznych oblastiach: posunkový jazyk, divadlo, hudba, varenie,
ochrana detí na internete a pod.

ST2014_91

Katarína Babálová

Hľadáme ďalší zmysel - PRE PODNIKANIE
2014

Vďaka grantu sa podarilo zakúpiť fotoaparát, ktorý bol potrebný pre začatie podnikateľskej činnosti.

2 000,00 €

TEDxBratislava 2014

Vďaka grantu sa poradilo zorganizoval 5. ročník multižánrovej konferencie TEDxBratislava. Konferencie sa
zúčastnilo 16 rečníkov a 650 divákov. Ohlasy získané prostredníctvom hodnotiaceho formulára boli veľmi
pozitívne.

4 000,00 €

ST2014_92

TEDxBratislava o.z.

500,10 €

6 300,00 €

700,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

ST2014_93

Divadlo Aréna

Povstanie

ST2014_94

Manageria

Teach for Slovakia

ST2014_95

HUBBA o.z.

Vybudovanie a spustenie Impact Hub
Podarilo sa vybudovať Impact Hub Bratislava, za účelom podpory vzdelávania začínajúcich podnikateľov.
Bratislava za účelom podpory vzdelávania Vytvoril sa priestor pre podporu podnikania, ktoré má aj iné ako výhradne ziskové motívy a zabezpečuje
nových, začínajúcich podnikateľov
dlhodobý a udržateľný rozvoj spoločnosti.

ST2014_96

Voices, n.o.

Choices – štvrtá séria

ST2014_97

Equity

Moldava spolu 2014

ST2014_98

Konvergencie - spoločnosť
pre komorné umenie

KONVERGENCIE - medzinárodný festival
komornej hudby 2014

ST2014_99
VP2014_01
ZB_DZ14_01

ZB_DZ14_02
ZB_DZ14_03
ZB_DZ14_04

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského

Nauč sa posunok. Aby sme si rozumeli

Navrat, o.z.

AMC IV

Engage - jarná zbierka 2014
(preplatenie pohonných
hmôt)
Engage - jarná zbierka 2014
(preplatenie pohonných
hmôt)
Jesená zbierka Engage pohonné hmoty
jesenná zbierka Engage pohonné hmoty

Dom svitania Jakubov

Ain Karim
Dom svitania
Ain Karim

Popis
Vďaka grantu sa v predvečer 70. výročia SNP mohla v Divadle Aréna konať premiéra inscenácie Povstanie. Tvorí
ju 10 scénických obrazov od siedmich autorov.
Formou celodenného intenzívneho 30 dňového programu pod dohľadom odborníkov zo Slovenska i zahraničia
sa podarilo pripraviť 14 mladých absolventov na vzdelávanie 800 slabo prospievajúcich detí na školách a v
komunitách.

Projekt Choices – 4. séria priniesol 10 besied (5 v Bratislave a 5 v Trenčíne), na témy ako napr.: Vychovávame
egoistov?, Môj malý biznis a pod. Rozhovorov sa zúčastnilo 23 odborníkov a na každej besede bolo 30 až 50
hostí.
Vďaka grantu sa zorganizovala celodenná akcia, na ktorej sa stretli organizátori a umelci s obyvateľmi rómskej
osady Budulovská. Spoločne sa hralo, spievalo, usporiadal sa futbalový turnaj. Projekt prispel k odbúravaniu
predsudkov voči Rómom.
Grant podporil medzinárodný festival – Konvergencie, na ktorom sa vystriedalo vyše 40 umelcov a zúčastnilo sa
ho takmer 4000 návštevníkov. Odborné kritiky boli veľmi pozitívne a priaznivé.
V rámci projektu sa zrealizovala výstava o svete nepočujúcich, ktorej súčasťou boli fotografie známych osobností
znázorňujúcich na fotografiách jednotlivé posunky. Výstavu navštívilo 150 ľudí so sluchovým postihnutím a 100
počujúcich návštevníkov.
Strategická inštitucionálna pomoc OZ Návrat a finančná podpora rozvoja Advokačno-metodického centra
združenia.
Pomoc ľudom so zdravotným znevýhodnením a z nižších príjmových skupín tým, že získajú darom materidarom
materiálne veci - materiál do chránených dielní - ktorý by si inak museli kupovať zo svojich limitovaných finanč.
zdrojov.
Pomoc ľudom so znevýhodnením alebo z nižších príjmových skupín tým, že získajú darom materiálne veci, ktoré
by si inak museli kupovať a využiť na ich kúpu svoje limitované finančné zdroje.
Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo zabezpečiť materiálnu pomoc ľudom so soc. a zdravot.
znevýhodnením, z nižších príjmových skupín.
Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo zabezpečiť materiálnu pomoc ľudom so soc. a zdravot.
znevýhodnením, z nižších príjmových skupín.
Projekt Trampolína podporil rozvoj zručností mladých ľudí, a to prostredníctvom desiatich seminárov v
Bratislave a dvoch ďalších slovenských mestách.
Vďaka grantu sa započala spolupráca s celkom 5 komunitnými dobrovoľníkmi, ktorí boli vyškolení a následne
robili výmenu striekačiek a poradenstvo vo svojich komunitách.
Grant prispel k úprave okolia 13 hradov a hradných zrúcanín, zlepšeniu podmienok pre turistov a väčšej
propagácii.
Cyklotrasy na západnom Slovensku boli vďaka grantu zrevitalizované - bola obnovená cyklosieť, boli osadené
nové prvky cykloznačenia a vznikli aj nové cyklotrasy.

ZSE13_20

Voices, n.o.

Trampolína 2013/2014

ZSE2014_01

OZ Odyseus

PEER-IN

ZSE2014_02

Slovenský skauting, o.z.

Odklínanie hradov 2014

ZSE2014_03

Slovenský cykloklub

Obnova a údržba cyklotrás Západnom
Slovensku

ZSE2014_04

Centrum environmentálnej
Bol zrevitalizovaný pozemok pred Elektrárňou Piešťany. Boli vybudované chodníky (sú aj ako drenážny systém),
Záhrada, ktorá učí - Piešťanská elektrárňa
a etickej výchovy Živica
vytvorili sa 3 interaktívne exponáty. Bol vybudovaný pocitový chodník, hmyzí hotel.

ZSE2014_05

Slovenská nadácia na
pomoc popáleným

Prístroje na modernú liečbu jaziev po
popálení 2014

Nové chirurgické prístroje získavajú kmeňové bunky od pacienta a následne ich aplikujú do jaziev v snahe
dosiahnuť ich zmiernenie. Liečbu doteraz podstúpili traja pacienti.

ZSE2014_06

Konvergencie - spoločnosť
pre komorné umenie

KONVERGENCIE - medzinárodný festival
komornej hudby 2014

Vďaka grantu bl zrealizovaný 15 ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, počas ktorého bolo
zorgabizovaných 13 koncertov.

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
30 000,00 €
30 000,00 €

50 000,00 €

8 000,00 €

1 100,00 €

5 310,00 €

5 457,11 €
1 900,00 €
54,80 €

19,85 €
27,77 €
16,11 €
800,00 €
5 000,00 €
9 712,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €

Mestské divadlo - Divadlo z Integrácia telesne postihnutých hercov na
Vďaka daru mohol postihnutý herec Peter Vaculčiak vystúpiť počas galavečera VBS.
Pasáže
galavečeri VBS
Integrácia telesne postihnutých
o.z. Len Tak Tak
Vďaka daru vystúpili zdravotne znevýhodnení tanečníci z Len Tak Tak na galavečeri VBS
tanečníkov na galavečeri VBS
Liga proti rakovine
Podpora Dňa narcisov
Vďaka daru sme spropagovali zbierku Dňa narcisov na podporu ľudí s nádorovými ochoreniami.
Slovenskej republiky

380,00 €

Contr/Z/2013/69

Responsible Business
Forum, Poľsko

Enhancing Responsible Citizenship

Prvá splátka partnerovi projektu za komunikáciu verejného podujatia (Týždeň zodpovedného podnikania a
Trhovisko zodpovedných firiem) a poskytnutie relevantného spíkra z Poľska na podujatie.

500,00 €

Contr/Z/2013/70

Business leaders forum,
Česká republika

Enhancing Responsible Citizenship

Prvá splátka partnerovi projektu za komunikáciu verejného podujatia (Týždeň zodpovedného podnikania a
Trhovisko zodpovedných firiem) a poskytnutie relevantného spíkra z Česka na podujatie.

500,00 €

Contr/Z/2013/77

Business in the Community,
Enhancing Responsible Citizenship
Veľká Británia

Prvá splátka partnerovi projektu za odbornú konzultáciu a poskytnutie relevantného spíkra z UK na verejné
podujatie - diskusiu v rámci Týždňa zodpovedného podnikania.

1 000,00 €

VBS_DZ14_01
VBS_DZ14_02
VBS_DZ14_03

100,00 €

100,00 €

Enhancing Responsible Citizenship

Prvá splátka partneroviprojektu za komunikáciu verejného podujatia (Týždeň zodpovedného podnikania a
Trhovisko zodpovedných firiem) a poskytnutie relevantného spíkra z Maďarska na podujatie.

Metamorphosis,
Macedónsko

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie “Increasing Use of Governmental Websites as Tools for Transparency,
Accountability and e-Participation” a následné advokačné aktivity v Macedósku.

1 203,10 €

Contr/Z/2013/82 MikroArt, Srbsko

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie „Towards transparent urban development process“ a následné advokačné
activity v Srbsku.

1 315,00 €

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie “Restricted opportunities, choice or imposition”, a následné advokačné
aktivity v Macedósku.

Contr/Z/2013/87 CRDP, Kosovo

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie “High School Dropout and Domestic Violence among young males of families
of victims and missing persons during 1999 conflict” a následné advokačné activity v Kosove.

Contr/Z/2013/85 CEA, Macedonia

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie “Good governance through better fiscal transparency”, a následné
advokačné aktivity v Macedósku

Contr/Z/2013/88 Analytica, Macedonia

Slovenský fond pre verejnú politiku na
Balkáne - prenos tranzičnej skúsenosti
Slovenska prostredníctvom občianskej
spoločnosti v Macedónsku a Srbsku.

Podporili sme vypracovanie štúdie “Energy and security sector governance in Macedonia: how to improve its
effeciency?”, a následné advokačné aktivity v Macedósku

Contr/Z/2013/78 KOVET, Maďarsko

Contr/Z/2013/80

Contr/Z/2013/86

Contracts

Roma Resource Centre,
Macedónsko

vratky / nespotrebované z
grantov

Contr/Z/2014/25 Dzedzich, Bielorusko

rôzne

Nevyčerpané prostriedky projektov Bielorusko – podpora analytickej komunity v Bielorusku, Balkán (Kosovo,
Macedónsko) – program na podporu mladých balkánskych výskumníkov realizovaných v roku 2013
Prvá splátka matching grantu pre projekt podpory bicyklovania v meste Brest pre organizáciu Dzedzich.

500,00 €

789,90 €

3 710,00 €

739,36 €

1 308,00 €

-14 533,34 €
2 500,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Prvá splátka matching grantu organizácii Talaka pre projekt podpory individuálneho fundraisingu cez
crowdfundingový portál Talakosht - http://www.talaka.by/talakosht

Contr/Z/2014/26 Klishevich, Bielorusko
DDA EC-BYBridging sectors
DCI-NSAPDV
DDA
DDA 3401069

Popis

Výška grantu vo
vybranom období od
01.01.2014 do 31-122014
5 407,50 €

Fond Of Ideas

Bieloruský partner EC projektu

Tri splátky partnerskej organizácii na aktivity projektu Prepájanie sektorov bieloruskej spoločnosti

28 571,46 €

I Watch Tunis
IBA TRAINING CENTRE-

Tuniský partner projektu SAMRS
Bieloruský partner projektu

Dve splátky Tuniskému partnerovi na projekt podpory občianskej spoločnosti
Splátka grantistovi na aktivity projektu IT Trainings With Social Benefits

25 844,82 €
18 559,60 €

Kenský partner projektu SAMRS

Päť splátok partnerskej organizácii na aktivity projektu Slovensko - kenská spolupráca pre moderné školy

30 092,50 €

DDA
Kasigau Wildlife Trust
Contr/Z/2013/52

SPOLU - Zoznam poskytnutých grantov v období od 01.01.2014 do 31.12.2014

3 216 476,31 €

Správa audítora:

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2014 neboli vyplatené žiadne finančné
prostriedky, preplatené žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis.
Hrubý príjem štatutárneho zástupcu Nadácie za jeho činnosť v sledovanom účtovnom období
predstavoval 36.660 Eur.

Ďalšie údaje
Správna rada neurčila žiadne údaje mimo platných právnych predpisov, ktoré by mali byť
súčasťou výročnej správy.

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk
IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512
číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
číslo 2. bankového účtu: 4020036404/3100
číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404
BIC/SWIFT: LUBASKBX
názov banky: SBERBANK Slovensko a.s.
adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Nadácia Pontis je registrovaná podľa zákona č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve
vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na – 96/463.

