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O Nadácii
Pontis
Každým rokom je nás
viac a viac
Aj keď je nás už relatívne veľa, zatiaľ sa všetci navzájom poznáme.
Uznávame, že nie všetci medzi sebou máme každodenný kontakt
a samozrejme, niektorí sa poznajú lepšie, niektorí slabšie. Sme však
jeden tím a pri spoločných akciách sa radi navzájom spoznávame. Preto
každý rok absolvujeme minimálne jeden teambuilding. V roku 2015 sme
teambuilding absolvovali vo vzdelávacom centre v Zaježovej.
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Nadácia Pontis

Oslávili sme 18 rokov
V roku 1997 sme založili Nadáciu pre občiansku spoločnosť, z ktorej sa neskôr stala
Nadácia Pontis
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Toto sme my
Nadácia Pontis je jednou z najväčších
grantových a operačných nadácií na
Slovensku. Podporujeme firemnú
filantropiu, firemné dobrovoľníctvo,
presadzujeme zodpovedné podnikanie a individuálnu filantropiu. S firmami spolupracujeme pri realizácii ich
filantropických aktivít a poskytujeme
im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Firmám spravujeme

ich nadačné fondy, prostredníctvom
ktorých firmy realizujú svoje darcovské
aktivity. Okrem darcovstva firiem sa
zameriavame aj na rozvíjanie darcovstva jednotlivcov cez Dobrú krajinu
a Srdce pre deti. Firemné dobrovoľníctvo rozvíjame so skupinou firiem
Engage a realizujeme aj najväčšie
podujatie firemného dobrovoľníctva,
Naše Mesto. Neziskovky prepájame

s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im
venujú manuálnu, ale i profesionálnu,
pro bono pomoc. Sme administrátorom združenia zodpovedných firiem,
Business Leaders Forum a organizujeme ocenenie filantropických aktivít
firiem, Via Bona Slovakia. Strategicky
sa venujeme aj odstraňovaniu korupcie a netransparentnosti. Skúsenosti
Slovenska nadobudnuté v procese

Sme jeden tím
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37 ľudí

o 32 % viac

29 : 8

pomáha rozvíjať našu
víziu v Pontise

oproti roku 2011 je
nás o 32 % viac

pomer žien a mužov
v Pontise

Nadácia Pontis

V roku 2015 nám pribudlo
11 nových kolegov

a odišlo 10 ľudí
(z toho 3 na materskú)

Navštívte nás

už od roku 2009 sídlime na
Zelinárskej 2 v Bratislave

O Nadácii Pontis
Teambulding Nadácie Pontis v Zaježovej.

transformácie a následného zápasu
o otvorenú demokratickú spoločnosť
zdieľame s krajinami západného Balkánu a vo Východnom partnerstve.
Náš vzdelávací program SoteICT v Keni
pomáha meniť životy stovkám učiteľov a tisíckam žiakov na kenských
stredných školách. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej
únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv
a solidarite.

Prijali sme víziu Nadácie
Pontis pre rok 2020

Veľa času sme v minulom roku venovali
príprave našej vízie, kde vidíme Nadáciu Pontis v roku 2020. Úryvok z našej
vízie:
V Nadácii Pontis sme sa nikdy nebáli
myslieť vo veľkom a dávať si ambiciózne
plány. Našou výzvou sa preto stalo zmeniť Slovensko na dobrú krajinu, miesto
pre slobodných a zodpovedných ľudí,
ktorí zlepšujú svoj život a život okolo
seba. Chceme krajinu, ktorá prosperuje,
ale funguje i trvalo udržateľne a je
dobrým „globálny občanom“. Chceme
krajinu, kde ľudia na sebe pracujú,
vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si
nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis.
Chceme krajinu, kde sa dobre a férovo
podniká, kde sa darí múdrym, poctivým,
tvorivým a pracovitým ľuďom, a nie
oligarchom a korupcii. Chceme prívetivé prostredie pre slabších, chorých či
znevýhodnených, ktorí sa tu cítia prijatí.
Chceme spoločnosť, ktorá je tolerantná
voči menšinám a podporuje diverzitu.

Tím Nadácie Pontis na galavečeri Via Bona Slovakia v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave.

Ako sme využili 2 % v roku 2015?
67,45 %

25,81 %

6,72%

0,03%
Admin

2 277 264,95 €

871 321,76 €

226 774,19 €

1 031,97 €

podporili sme projekty iných
slovenských mimovládok

financovali sme naše projekty
ako Dobrá krajina, Srdce pre
deti, Via Bona Slovakia, Naše
Mesto, Advokáti Pro Bono, Fórum
o firemnej filantropii atď.

využili sme na správu
grantových kôl

použili sme na pokrytie
našich administratívnych
a prevádzkových nákladov
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Manažment Nadácie Pontis
Lenka Surotchak

Gabika Zúbriková

Výkonná riaditeľka
Strategicky a exekutívne vedie našu
Nadáciu od roku 2002.

Finančná riaditeľka
Finančne riadi našu Nadáciu.

Beata Hlavčáková

Michal Kišša

Programová riaditeľka pre zodpovedné
podnikanie (do júna 2015)
Vedie pilier zodpovedného podnikania a je
výkonnou riaditeľkou združenia Business
Leaders Forum.

Programový riaditeľ pre zodpovedné
podnikanie (od júla 2015)
Vedie pilier zodpovedného podnikania a je
výkonným riaditeľom združenia Business
Leaders Forum.

Pavel Hrica

Monika Smolová

Programový riaditeľ pre firemnú
filantropiu
Vedie pilier firemnej filantropie.

Programová riaditeľka pre firemné
dobrovoľníctvo a pro bono
Vedie pilier firemného dobrovoľníctva
a skupinu firiem Engage.

Anka Podlesná

Ivana Raslavská

Programová riaditeľka
pre individuálnu filantropiu
Vedie pilier individuálnej filantropie.

Programová riaditeľka pre demokratizáciu a rozvojovú spoluprácu v zahraničí
Vedie tím demokratizácie a rozvojovej
spolupráce v zahraničí.

Daniela Snyder

Petra Nagyová

Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie chodu
kancelárie Nadácie.

PR manažérka
Manažuje komunikáciu Nadácie
s externým prostredím a buduje vzťahy
s novinármi.

Simona Gembická
PR manažérka (od septembra 2015)
Koordinuje PR stratégiu Nadácie,
administruje web a sociálne siete Nadácie.
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Nadácia Pontis

O Nadácii Pontis

Správna rada Nadácie Pontis
Lucie Schweizer

Michele Bologna

Schweizer Legal
Predsedníčka správnej rady

Slovenské elektrárne, Enel a.s.

Radoslav Derka

Silvia Miháliková

konzultant

SAV

Marcel Imrišek

Vladimír Vaňo

ProRate s.r.o.

Sberbank a.s.
členstvo skončilo 15. 3. 2015

Dozorná rada Nadácie Pontis
Ľuboš Vančo

Vladimír Vaňo

KPMG spol. s r.o.

Sberbank a.s.
členstvo vzniklo 16. 3. 2015

Jaroslav Košťálik
SLOVNAFT a.s.
členstvo skončilo 8. 10. 2015
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Finančné
oddelenie
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Gabika Zúbriková

Slavomíra Hvizdošová

Finančná riaditeľka
Finančne riadi našu Nadáciu.

Finančná manažérka
Zodpovedá za finančné reporty projektov
financovaných Európskou komisiou.

Martina Petrová

Dana Kotianová

Účtovníčka
Martina má na starosti účtovníctvo, mzdy
a dane v Nadácii Pontis.

Finančná asistentka
Má na starosti evidenciu, vystavovanie
faktúr a zodpovedá za úhrady.

Miroslava Furjelová

Adriana Petrová

Finančná manažérka
(do apríla 2015)
Má na starosti finančný reporting pre
projekty rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Finančná manažérka
(od apríla 2015)
Má na starosti finančný reporting pre
projekty rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Nadácia Pontis

Tím zodpovedného
podnikania

Beata Hlavčáková

Michal Kišša

Programová riaditeľka pre zodpovedné
podnikanie (do júna 2015)
Vedie pilier zodpovedného podnikania a je
výkonnou riaditeľkou združenia Business
Leaders Forum.

Programový riaditeľ pre zodpovedné
podnikanie (od júla 2015)
Vedie pilier zodpovedného podnikania a je
výkonným riaditeľom združenia Business
Leaders Forum.

Slavomíra Urbanová

Tatiana Čaplová

Programová manažérka
Administruje činnosť združenia BLF,
zodpovedá za CEE CEE CSR Summit
a BLF newsletter.

Programová koordinátorka
Spoluorganizuje CEE CSR Summit a zodpovedá za komunikáciu tímu zodpovedného
podnikania.

Radka Halušicová
Programová koordinátorka
(od decembra 2015)
Administruje činnosť združenia BLF a podieľa sa na organizácii podujatí o zodpovednom podnikaní.
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Tím firemnej
filantropie
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Pavel Hrica

Ľubica Lukáčová

Programový riaditeľ pre firemnú
filantropiu
Vedie pilier firemnej filantropie.

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačné fondy dm drogerie
markt, Alianz, AXA, PSA Slovakia
a Telekom.

Norbert Maur

Veronika Gilanová

Programový manažér
Koordinuje nadačné fondy Accenture,
Kia Motors Slovakia, ZSE, Alianz, PwC
Lidl, Embraco, Tesco, Axa, PSA Slovakia
a organizuje Fail Faire.

Programová koordinátorka
Spolupodieľa sa na koordinácii nadačných
fondov Lenovo, Accenture a Honeywell
a Fondu pre transparentné Slovensko.

Ondrej Gallo

Barbora Pálešová

Programový manažér
Koordinuje Nadačný fond Slovenských
elektrární a Fond pre transparentné
Slovensko.

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačné fondy Lenovo,
Kia Motors Slovakia, PwC a Accenture.

Juraj Récky

Linda Vladovičová

Programový manažér
Koordinuje Nadačný fond Telekom, ale aj
nadačné fondy Lear, Dell a Mobis.

Asistentka
Pomáha tímu firemnej filantropie.

Nadácia Pontis

Tím firemného
dobrovoľníctva
a pro bona

Monika Smolová

Monika Brošková

Programová riaditeľka pre firemné
dobrovoľníctvo a pro bono
Vedie pilier firemného dobrovoľníctva
a skupinu firiem Engage.

Programová manažérka
Vedie program Hlavy pomáhajú
a v spolupráci s Ashoka tvorí podpornú sieť pre sociálnych inovátorov.

Lucia Borovská

Marek Richter

Programová manažérka
Vedie program Advokáti Pro Bono.

Programový koordinátor
Spoluorganizuje Naše Mesto a jarnú
a jesennú zbierku šatstva spolu s pracovnou skupinou Engage.

Natália Blahová

Martina Kolesárová

Programová koordinátorka
Spoluorganizuje Naše Mesto, aktivity skupiny Engage a prieskumy o angažovanosti
zamestnancov firiem.

Programová koordinátorka
(od decembra 2015)
Spolupodieľa sa na budovaní siete sociálnych inovátorov.

Iva Králová

Jana Štefániková

Programová koordinátorka
(do februára 2015)
Zastrešuje dobrovoľnícke programy pre
Hewlett-Packard a Poisťovňu Slovenskej
sporiteľne a organizuje individuálne
dobrovoľnícke podujatia pre firmy.

Programová koordinátorka
(do októbra 2015)
Koordinuje dobrovoľnícke programy pre
Hewlett-Packard a Poisťovňu Slovenskej
sporiteľne a pomáha pri organizácii Nášho
Mesta.
Výročná správa 2015
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Tím individuálnej
filantropie

Anka Podlesná

Sandra Štasselová

Programová riaditeľka
pre individuálnu filantropiu
Vedie pilier individuálnej filantropie.

Programová koordinátorka
Pomáha rozvíjať program Dobrá Krajina
a iniciatívu individuálneho darcovstva.

Katarína Turčanová

Alexandra Kopáčová

Programová manažérka
Vedie projekt Srdce pre deti.

Programová koordinátorka
Je súčasťou tímu Srdca pre deti, kde má na
starosti komunikáciu s rodinami a prípravu
zmlúv.

Veronika Kočišová

Judita Majerová

Programová koordinátorka
Pracuje v tíme Srdce pre deti, kde má na
starosti spracovanie žiadostí a potrebných
dokladov od rodín.

Programová koordinátorka
(od októbra 2015)
Je súčasťou tímu Srdca pre deti, kde má na
starosti finančné záležitosti, grantové výzvy, reportovanie darov a prípravu zmlúv.

Jozef Melichár
Programový koordinátor
(do októbra 2015)
Pracuje v tíme Srdca pre deti, kde má
na starosti vzťahy s dodávateľmi a je
technickou podporou tímu.
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Tím demokratizácie
a rozvojovej spolupráce
v zahraničí

Ivana Raslavská

Jakub Šimek

Programová riaditeľka pre demokratizáciu a rozvojovú spoluprácu v zahraničí
Vedie tím demokratizácie a rozvojovej
spolupráce v zahraničí.

Programový manažér
Má na starosti projekt soteICT v Keni a projekt budovania zodpovedného podnikania
v Bielorusku.

Tatiana Žilková

Michal Cenker

Programová manažérka
Venuje sa projektom na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva,
hlavne v Kosove, Bielorusku a Gruzínsku.

Programový manažér
(do septembra 2015)
Má na starosti program rozvojového
vzdelávania.

Simona Gembická

Ivana Uličná

Programová/PR koordinátorka
Venuje sa organizácii medzinárodnej
konferencie Rozvoj a demokracia a PR
pre pilier demokratizácie a rozvojovej
spolupráce.

Programová koordinátorka
Venuje sa projektu soteICT Keni
a má na starosti aj program
rozvojového vzdelávania.

Viktória Mlynárčiková
Programová manažérka
Venuje sa projektom vo Východnom
partnerstve.

Výročná správa 2015
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Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom a stážistom,
ktorí nám v roku 2015 pomáhali
Naši stážisti
Marek Paulovič

Adam Klizan

Janka Danišová

Barbora Černáková

Linda Vladovičová

Janka Desiatniková

Ľuba Hvizdošová

Veronika Rakovanová

Iveta Kelemecová

Daniel Krošlák

Andreas Fabián

Linda Vladovičová

Jana Mikudová

Ľuba Hvizdošová

Karla Wursterová

Johana Paluchová

Marek Paulovič

Michaela Marová

Maryia Hushcha

Eva Kis Lengyelová

Elizabeth Ogurčáková

František Paulíny

Elizabeth Ogurčáková

Jana Mikudová

Ivana Vlachová

Veronika Šimonová

Andrea Ratkošovská

Anna Mravcová

Barbora Černáková

Juraj Janto

Jozef Repiský

Janka Kyselová

Katarína Gazdíková

Jozef Ondáš

Simona Stašová

Michaela Majerová

Dominika Sokolovská

Carolina Guglielmetti

Zuzana Šándorová

Martin Dorko

Miriama Kováčová

Katka Gallová

Irina Adamova

Lucia Novodomcová

Ján Zúbrik

Johana Mária Kollárová

Jana Bernaťáková

Július Horváth

Martin Karas

Veronika Broulíková

Naši dobrovoľníci
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O Nadácii Pontis

12
stážistov

41
dobrovoľníkov

Dobrovoľníčka Janka Bernaťáková, ktorá nám počas celého roka pomáhala s nastavovaním
interných procesov, s nami strávila teambuilding v Zaježovej.
Výročná správa 2015
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pilier

Zodpovedné
podnikanie
Presadzujeme
zodpovedné podnikanie
Firmy dlhodobo vedieme k zodpovednému podnikaniu, aby mali lepší
prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite,
životnému prostrediu a poctivo podnikali. Podporujeme rôzne iniciatívy,
ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu podnikateľského prostredia.
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Nadácia Pontis

130 expertov 5 ľudí
sa stretlo na najväčšom expertnom podujatí
na tému zodpovedného podnikania v strednej
a východnej Európe CEE CSR Summit

v tíme:
Michal Kišša
Slavomíra Urbanová
Beata Hlavčáková
Tatiana Čaplová
Radka Halušicová

9 ocenení

34 členov

Udelili sme 9 ocenení a 2 čestné uznania Via Bona Slovakia

v združení Business Leaders Forum

Výročná správa 2015
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Ján Lunter, zakladateľ a majiteľ ALFA BIO, s Lenkou Surotchak, riaditeľkou Nadácie Pontis, na galavečeri Via Bona Slovakia, počas ktorého spoločnosť ALFA BIO získala
ocenenie v kategórii Zodpovedná stredná firma.

Udelili sme ocenenia
Via Bona Slovakia za rok 2014
Aj v roku 2015 sme v 7 kategóriách udeľovali prestížne ocenenie Via Bona
Slovakia za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie
a zodpovedného podnikania.
Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosť ALFA BIO a Accenture. Slávnostný
galavečer v bratislavskej Refinery Gallery otvoril slovenský prezident Andrej
Kiska. Nominovaných bolo 61 firiem.
Jubilejný 15. ročník ocenenia bol prelomový aj v tom, že sa doteraz prihlásilo
najviac malých a stredných firiem,
medzi nimi aj slovenské bez zahraničnej majetkovej účasti. Ocenenia sme
udelili počas galavečera pod názvom
Stretnutie s tichom, ktorý predstavil
netradičné spojenie svetla, hudby,
tanca a ticha. Jeho súčasťou boli aj
nepočujúci herci z Divadla Tiché iskry.

Via Bona
Slovakia
v číslach od roku
1998 do roku 2015

→ Na ocenenie sa prihlásilo 233
firiem so 772 nomináciami

→ Celkovo sme udelili 98 ocenení a 35 čestných uznaní

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj vyhral ocenenie Via Bona Slovakia
v kategórii Zelená firma.
20
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Víťazi Via Bona
Slovakia za rok
2014
ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA
ZA ROK 2014
Accenture, Bratislava
Firma, ktorá poskytuje odborné služby
v manažérskom poradenstve, IKT
a outsourcingu, je zároveň známa
aktívnym prístupom v presadzovaní
zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva
postavili na piatich pilieroch – riadení
spoločnosti, podpore a investícii do
vzdelávania, starostlivosti o životné
prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch. Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou.
Etický kódex sa vzťahuje rovnako na
zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez
program Skills to Succeed rozvíjajú
zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť
na trhu práce. S cieľom znížiť svoju
ekologickú stopu častejšie využívajú
počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú
trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov. Zamestnancov považujú za svoje
najvzácnejšie aktívum a vytvárajú
pre nich podmienky pre vyvážený
pracovný a osobný život. Rozvíjajú
firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo.
Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe
napr. vyškolila 41 nezamestnaných,
pričom 22 z nich si do konca roka našlo
zamestnanie.

pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho
materiálu zohľadňujú dodávateľov
z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom
kraji. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža
napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu,
obsadzovaní
voľných
pracovných
miest, ale tiež výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú
k skvalitňovaniu života v meste.

inštalovali automatický veľkokapacitný
lis na papier a plasty. Spoločnosť má
už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn
dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25
% oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným
hmotám. Na zlepšenie starostlivosti
o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call
centrum.

Označenie inšpiratívny prístup hodnotiaca komisia v tejto kategórii udelila
spoločnostiam:

Bubo travel agency, VISIBILITY, SAShe

Volkswagen Slovakia, T-Systems
Slovakia, VÚB

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, Bratislava, Košice
Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické
kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Pred dvoma rokmi prišiel s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje
väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú
ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu
a ohrozujú chodcov. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie,
zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné.
Cyklokuriéri využívaním výhradne
bicyklov v mestách znižujú emisie CO2
na nulu. Švihaj Šuhaj aj takýmto spôsobom dbá o životné prostredie a kvalitu
ovzdušia v oboch mestách a svoju činnosť chce rozvinúť do ďalších miest na
Slovensku.

ZODPOVEDNÁ STREDNÁ FIRMA
ZA ROK 2014
ALFA BIO, Banská Bystrica
Z malej firmy s prevádzkou v rodinnom
dome vyrástla spoločnosť, ktorá dnes
pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. O svojich viac ako 100
zamestnancov sa príkladne starajú.
Svedčí o tom fakt, že až 31 % zamestnancov v nej pracuje viac ako 10 rokov.
V ALFA BIO sa myslí aj ekologicky. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových
obdobiach. Použitú vodu recyklujú
a viacnásobne využívajú. V roku 2014

Označenie inšpiratívny prístup hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:

ZELENÁ FIRMA

V tejto kategórii sme udelili aj Čestné
uznanie za autentický záujem a nadšenie pri pomoci svojmu okoliu:
Partizánske Building Components–SK, Partizánske
Oddanosť, vzájomný rešpekt, zlepšovania, angažovanosť v miestnych
iniciatívach a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building
Components, výrobcu strešných okien,
svetlovodov a strešných výlezov pod
značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne. Vo
všetkých výrobných halách a v sklade
hotových výrobkov sú napr. vytvorené
oddychové miestnosti. Vo výrobe sa
zamestnanci počas pracovnej zmeny
menia aspoň na 4 pracovných pozíciách
tak, aby minimalizovali jednostranné
Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2014.
Výročná správa 2015
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Marius Pedersen, a.s. –
pobočka Zvolen
Spoločnosť sa venuje zneškodňovaniu
a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré
dobrovoľnícke aktivity zamerané na
environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú
aj odbornú pomoc pri odstraňovaní
čiernych skládok. Prvé aktivity pre
deti začali v roku 2007, kedy spolu
vyčistili 1,5 km koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi 2 tony
odpadu. Ku praktickým činnostiam sa
postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže a ďalšie environmentálne
aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia
prírody od čiernych skládok okrem
detí zapojili aj dospelých. Program je
dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov
prevádzky vo Zvolene.
Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:
Createrra, GreenWay Operator,
GutGut
SKVELÝ ZAMESTNÁVATEĽ
DeutschMann Internationale
Spedition, Trebišov
Východ Slovenska už niekoľko rokov
trpí odlivom mladých talentov. Špe-

dičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova vytvorila
systém vzdelávania Progress Board,
cez ktorý v súčasnosti umožňuje len
pomocou dvoch zamestnancov dodať
ročne až 600 kurzov. Zabezpečuje tak
možné úplné zaškolenie až 80 nových
ľudí ročne na akúkoľvek pozíciu, plus
priebežné vzdelávanie všetkých existujúcich pracovníkov. Výsledkom je, že
zamestnanci na sebe začali intenzívne
pracovať, majú výborné pracovné
výsledky a zlepšila sa kvalita ich súkromného života.
Accenture, Bratislava
Pre Accenture sú ľudia to najdôležitejšie. Chce priťahovať a udržať si tých
najlepších ľudí a preto im chce poskytnúť špičkové podmienky. Sústredia
sa na dve oblasti: vyvážený pracovný
a súkromný život zamestnancov
a podporu žien. Užívaj si život s Accenture dáva zamestnancom možnosť
vybrať si čas, miesto a spôsob práce.
Zohľadňuje pritom životnú etapu
konkrétneho človeka. Či už je to žena
nastupujúca po materskej, pracovník
na projekte v zahraničí alebo kolega
po dlhodobej absencii. Postaveniu žien
venujú špeciálnu pozornosť. Ich zastúpenie vo firme je na úrovni takmer
50 percent. Cez projekt Zručnosti pre
úspech napĺňajú celosvetovú potrebu
budovať u ľudí zručnosti pre získanie
práce alebo vlastné podnikanie.

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:
Deaf Brothers, GEVORKYAN, Krajšie
bývanie, Modrý koník, Stredoslovenská energetika, U.S. Steel Košice, VÚB
FÉROVÝ HRÁČ NA TRHU
Ten Senses, Bratislava/Nairobi
Ten Senses pomáha zlepšovať podmienky farmárom v Keni. V kenskom
Nairobi vlastní a spravuje továreň na
spracovanie makadamových a kešu
orechov. Reagovali tak na nespravodlivé podmienky kenských farmárov,
ktorí boli zneužívaní pre neznalosť trhu
a svoje produkty predávali za nízke ceny.
Ten Senses v kenskej továrni zamestnáva 300 žien z neďalekého slumu,
čím majú prvýkrát v živote šancu na
slušnú a bezpečnú prácu. Zavedením
Fair Trade (spravodlivého obchodu) tak
zabezpečuje férovú cenu za produkty,
dlhodobé zmluvy a peniaze na rozvoj
komunity. Prvým produktom bola káva,
ktorú pražia v Bratislave a je jedinou
lokálnou fair trade kávou na slovenskom trhu.
Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:
www.debnickari.sk, Pivovary Topvar,
ProSenior Group
PODPOROVATEĽ
DOBROVOĽNÍCTVA
V tejto kategórii sme cenu neudelili.
Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť
Čestné uznanie za účinné pro bono
právne riešenie urgentného problému
na sídlisku Kopčany v Bratislave.
bnt attorneys-at-law, Bratislava
Advokátska kancelária poskytla počas
minulého roka viacero bezplatných
pro bono služieb. Jednou z úspešných
bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom
a mladým z marginalizovaných skupín
v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany
dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu
detského ihriska. Hoci so stavbou
začal, aj napriek prevzatej zálohe
ihrisko nedokončil. Firma postupne
prestala so združením komunikovať. Aj
preto sa OZ Ulita zapojilo do programu

Galavečer Via Bona Slovakia pod názvom Stretnutie s tichom predstavil netradičné spojenie svetla, hudby, tanca a ticha.
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Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vystúpil s kapelou Business Leaders Band počas galavečera Via Bona Slovakia.

Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis.
Advokátska kancelária sa vzhľadom
na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná
firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka
riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt
podarilo súdny spor vyhrať.
Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:
Johnson Controls International,
Mondeléz European Business Services
Centre
DOBRÝ PARTNER KOMUNITY
GlaxoSmithKline Slovakia,
Bratislava
Stále častejšie z médií prichádzajú
správy o agresívnom správaní sa detí.
Podľa prieskumov vykonaných na
základných školách u učiteľov, detí
a rodičov vzbudzuje najväčšie obavy
šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam.
Na alarmujúcu situáciu na školách
zareagovalo GSK projektom Druhý
krok, v ktorom sa deti na hodinách

Členovia hodnotiacich komisií
Via Bona Slovakia 2014
Zelená firma

Dobrý partner komunity

Monika Bandúrová, Andrej Kovarik,
Martin Kováč, Marcel Lauko, Peter Robl,
Hana Šimková, Jozef Vodička

Zora Bútorová, Daniela Danihelová,
Martin Filko, Igor Guttler, Eva Kováčová,
Monika Lacková, Katarína Schneiderová,
Juraj Smatana, Martin Vavrinčík

Skvelý zamestnávateľ
Martin Bajaník, Boris Bukovský,
Tomáš Hasala, Marta Kahancová,
Roman Kurnický, Katarína Matulníková,
Ivana Molnárová, Jozef Ondáš

Zodpovedná malá/stredná firma
Lukáš Bakoš, Gabriela Dubcová,
Peter Halák, Eva Hipšová, Ján Pallo,
Daniel Pitoňák, Martin Štrba

Férový hráč na trhu

Zodpovedná veľká firma

Martin Mazág, Petronela Ševčíková,
Radovan Pala, František Kočan,
Marcel Imrišek

Michele Bologna, Zuzana Čaputová,
Andrea Danihelová, Andrea FerancováBartoňová, Pavel Sibyla, Marcela Šimková,
Tatiana Švrčková

Podporovateľ dobrovoľníctva
Juraj Bobula, Erika Dupejová,
Andrej Findor, Zuzana Gabrižová,
Marian Gliganič, Katarína Šujanová

Výročná správa 2015
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etickej výchovy so svojimi vyškolenými
triednymi učiteľmi učia otvorene rozprávať o svojich emóciách a rozlišovať
ich, posudzovať dobré a zlé. Výsledky
ukázali, že deti vďaka programu Druhý
krok dokážu lepšie zvládať agresiu
a hnev, správne riešiť konflikty a brániť
sa šikanovaniu. Program Druhý krok je
určený pre deti v materských školách
a na prvom stupni základných škôl.
Odborným garantom projektu je tím
školských psychológov z OZ Profkreatis. Do Druhého kroku je zapojených
už viac ako 155 škôl, čo predstavuje pri
priemernom počte 20 žiakov v jednej
triede viac ako 3 000 detí (a ich rodičov) na prvom stupni ZŠ vo všetkých
krajoch Slovenska.
Embraco Slovakia,
Spišská Nová Ves
Embraco Slovakia pôsobí v regióne,
ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby prinášal potešenie aj
ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008
rozbehli grantový program zameraný
na enviro vzdelávanie – Cenu Embraco
za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa
zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves,
od roku 2012 do programu zapájajú aj
materské školy. V tomto školskom roku
po prvýkrát podávali projekty aj škôlky
z celého okresu. Projekty už začínajú
prekračovať hranice ekologických tém.
Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen
samotných žiakov, ale aj komunitu,
a sú obohatené o diverzitu a inklúziu
rôznych žiakov. V rámci všetkých šiestich ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289
eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše
6000 ľudí v okrese.

Ako vyzerala Via Bona Slovakia
za rok 2014:
→ 61 nominovaných projektov
→ do druhého kola postúpilo 23 podni→ počas galavečera sme rozdali
9 ocenení a 2 čestné uznania

Nadácia Pontis

v dvoch kategóriách – Zodpovedná
veľká firma a Skvelý zamestnávateľ

→ O Cene verejnosti rozhodovali čitatelia denníka Hospodárske noviny na
portáli HNonline.sk

→ v hodnotiacej komisii bolo 49 hodnotiteľov

→ Galavečera sa zúčastnilo 350 hostí

→ Počet zobrazení videí na cenu verejnosti bol na stránke hnonline.sk viac
než 35 tisíc

→ 4 partneri (Slovenské elektrárne,
Slovak Telekom, ZSE, VSE Holding)

→ Hlavný mediálny partner: Hospodár-

→ Virálne video s prezidentom Andrejom Kiskom z Via Bona 2014 videlo
viac než 350-tisíc ľudí (Facebook
+ Youtube), like mu dalo takmer
10-tisíc a zdieľalo viac než 3-tisíc
užívateľov Facebooku

ske noviny

→ Viac ako 30 mediálnych výstupov o Via Bona Slovakia (RTVS ,
Hospodárske noviny, Denník N,
SME, Topky.sk, Stratégie, TASR, SITA,

Víťazi Via Bona Slovakia podľa krajov:

Tatra banka, VÚB, Green Bike, Ing.
Silvia Žabková – Agentúra Profivia,
JUTEX SLOVAKIA, Pivovary Topvar
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→ Firma Accenture získala ocenenie

kateľských príbehov

Označenie inšpiratívny projekt hodnotiaca komisia v tejto kategórii ďalej
udelila spoločnostiam:

Nadácia Pontis ďakuje všetkým partnerom, ktorí finančne či inou formou
podporili 15. ročník Via Bona Slovakia.

Slovak Spectator, Pluska.sk)

1

1

Trenčiansky

Prešovský
Embraco Slovakia

Partizánske Building
Components–SK

5
Bratislavský
Accenture, Cyklokuriér
Švihaj Šuhaj, Ten Senses,
bnt attorneys-at-law,
GlaxoSmithKline Slovakia

2
Banskobystrický
ALFA BIO, Marius
Pedersen, a.s. –
pobočka Zvolen

1
Košický
DeutschMann
Internationale
Spedition

Na CEE CSR Summite sa
stretlo viac ako 130 expertov
na zodpovedné podnikanie
CEE CSR Summit, najväčšie expertné podujatie na tému zodpovedného
podnikania v strednej a východnej Európe, privítalo 28. mája 2015 v priestoroch
Vodárenského múzea v Bratislave viac ako 130 CSR expertov, manažérov
komunikácie a udržateľnosti.
Inšpiratívne prezentácie pre účastníkov si pripravilo viacero zaujímavých
a medzinárodne uznávaných spíkrov,
medzi ktorých patrili Miroslav Bárta,
egyptológ a vedec z Karlovej Univerzity v Prahe, Achim Lohrie, riaditeľ pre
udržateľnosť v spoločnosti TCHIBO
či Thomas Kolster, medzinárodný
odborník na udržateľnú komunikáciu
a zakladateľ agentúr The Goodvertising Agency a WhereGoodGrows
a mnohí ďalší. Nosnými témami podujatia boli obehová ekonomika (Cradle
to Cradle princípy), kolaps civilizácií
a komunikácia ako nástroj na zvyšovanie reputácie značky. Účastníci mohli
diskutovať s expertmi aj behom dvoch
paralelných blokov. Piero Pelizarro,

expert na adaptačné politiky a odolnosť firiem voči klimatickým zmenám
v spoločnosti Acclimatise a zakladateľ
spoločnosti Climalia bol hlavným rečníkom bloku venovanému klimatickej
zmene. Georg Shoen, spoluriaditeľ
nadácie Ashoka pre Rakúsko, uviedol
v rámci druhého bloku účastníkov
summitu do problematiky sociálnych
inovácií a podnikania. Inšpiratívne prezentácie si pre účastníkov summitu,
ako aj jednodňového workshopu Cesta
k zodpovednosti, pripravili i zástupcovia členských firiem BLF, a to konkrétne
Accenture, GSK Slovensko, Orange
Slovensko, Pivovary Topvar, Slovenské
elektrárne a Tchibo.

CEE CSR Summit
v číslach:

1
135
18
6
		
12

deň
účastníkov
rečníkov
zástupcov členských firiem
BLF medzi rečníkmi
partnerov

Výročná správa 2015
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Sprievodné podujatia CEE CSR
Summitu sa konali počas Týždňa
zodpovedného podnikania
Sprievodné podujatia CEE CSR Summitu sa začali 25. mája Rýchlokurzom zodpovedného podnikania pod vedením Beaty Hlavčákovej, bývalej výkonnej riaditeľky BLF a Michala Kiššu, súčasného výkonného riaditeľa BLF.

Na workshope Začíname so zodpovedným podnikaním prezentovala aj Drahomíra Mandíková zo spoločnosti Pilsner Urquell.

O tom, že podnikanie nie je len luxusom pre veľké firmy sa v priestoroch
Connect Coworking-u presvedčilo
približne 40 účastníkov. O tom, ako
si nastaviť svoju víziu, aby viedla
k dosiahnutiu vyššieho cieľa a ako
o svojom zodpovednom podnikaní
hovoriť zákazníkom, sa účastníci
mohli dozvedieť 29. mája na druhom
podujatí, ktoré sme pre verejnosť
zorganizovali v rámci Týždňa zodpovedného podnikania. Zaujímavé prezentácie si pre nadšených účastníkov
pripravili dvaja zahraničný rečníci, a to
Robert Schäfer z austrálskeho MnM
Institute a Thomas Kolster z Goodvertising Agency.
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Sprievodné
podujatia
v číslach:
→ Viac ako 60 účastníkov
→ 2 prednášky/diskusie na témy:
• Chcete byť úspešní? Podnikajte zodpovedne
• Je marketing z Marsu
a zodpovedné podnikanie
z Venuše?

Stretnutie združenia BLF v marci 2015.

So združením Business Leaders
Forum presadzujeme princípy
zodpovedného podnikania
Aktivity združenia a členských firiem sa propagovali na viacerých odborných
fórach, vďaka čomu sa mohli šíriť informácie o férovosti v podnikaní, ako aj príkladoch lídrov v zodpovednom biznise. Koniec roka sa niesol v znamení viacerých zmien. Diskutovalo sa o aktualizácii pravidiel fungovania združenia, volil
sa nový prezident Business Leaders Forum (BLF) a členovia poradného výboru.
Zmena nastala aj na pozícii výkonného riaditeľa BLF.
Business Leaders Forum
má nového výkonného
riaditeľa
Po prijatí nového štatútu na decembrovom štvrťročnom stretnutí členov,
zástupcovia členských firiem opätovne
potvrdili voľbu nového výkonného
riaditeľa BLF Michala Kiššu. Na výkon
tejto funkcie bol dočasne poverený od
júna 2015. V roku 2015 sa pokračovalo
v už osvedčenom cykle jesenný seminár – jarný workshop – odporúčania.
Venovali sme sa aj novým témam,
ako je Engagement a motivácia

zamestnancov či Obehová ekonomika
a inovácie vo vývoji. V januári sme zorganizovali neformálne raňajky s predstaviteľmi slovenských médií, ktorým
sme bližšie predstavili podstatu a témy
zodpovedného podnikania, aktivity
členských firiem BLF a dôležitosť etiky
a transparentnosti v podnikaní. S veľmi
pozitívnou spätnou väzbou a kladným
hodnotením sa stretli i naše podujatia
CEE CSR Summit 2015 a Via Bona Slovakia za rok 2014. O úspechu týchto
eventov svedčí i 12-stranová špeciálna
príloha venovaná Zodpovednému

podnikaniu, ktorá bola publikovaná
v denníku SME.
Prijali sme nových
členov BLF
BLF sa v roku 2015 rozšírilo o dvoch
nových členov – spoločnosti Allianz –
Slovenská poisťovňa a TCHIBO SLOVAKIA. Spolu už 34 členských firiem
aktívne hľadá cesty, ako zlepšiť svoje
zodpovedné podnikanie v rôznych
oblastiach a podporiť tak dlhodobú
udržateľnosť.

Výročná správa 2015
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Novinári sa stretli s členmi BLF na mediálnych raňajkách v januári 2015.

Členské firmy
• Accenture
• Allianz – Slovenská poisťovňa
• Bayer
• Ceragon Networks
Vydali sme aj 6 čísel BLF
Newslettra
Business Leaders Forum Newsletter
vydávame s nákladom v priemere 678
kusov za mesiac v tlačenej verzii a elektronickú verziu posielame 650 odberateľom. Každé číslo newslettra bolo vždy
venované jednej nosnej inšpiratívnej
téme, pričom bolo zakaždým obohatené o zaujímavý rozhovor s expertom
z praxe.
Naďalej pokračujeme vo zverejňovaní
aktualít členských firiem BLF, zaujímavých noviniek zo sveta zodpovedného
podnikania a fotoreportáží z našich
podujatí.
V roku 2015 sme sa venovali
v BLF Newslettri aj týmto
témam:
• Február 2015 – Zodpovedné
podnikanie v roku 2015
• Apríl 2015 – Obehová ekonomika
• Jún 2015 – Firmy a klimatická
zmena
• August 2015 – Ako zvýšiť motiváciu
zamestnancov
• Október 2015 – Jesenný seminár
o zodpovednom podnikaní (Diana
den Held)
• December 2015 – Via Bona Slovakia
2015
Na mediálnych raňajkách
členovia BLF diskutovali
s novinármi
Rok 2015 sme v oblasti spolupráce
s médiami začali neformálnymi mediálnymi raňajkami s predstaviteľmi
kľúčových slovenských médií s cieľom
predstaviť im aktuálne BLF témy,
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memorandum zodpovedného podnikania, aktivity našich členov i podstatu
zodpovedného podnikania ako takého.
Raňajky sa konali v priateľskej atmosfére v priestoroch Urban House-u
v Bratislave a zúčastnilo sa ich spolu 10
novinárov z týchto médií: Hospodárske
noviny, EurActiv.sk, TASR, Živnostenské
noviny, aktuality.sk, Goodwill a Obzor.
Bezprostredné mediálne výstupy
a rozhovory s Beatou Hlavčákovou, vtedajšou riaditeľkou BLF, zverejnili Rádio
Slovensko (K veci), Rádio Regina, Hospodárske noviny, TASR a denník SME.
Združenie BLF sa zúčastnilo
expertných podujatí:
• Carbon Day 2015 – prezentácia na
tému Ako môžu firmy spomaliť klimatickú zmenu a adaptovať sa na
meniace podmienky;
• Profesia Days – stánok BLF v Zóne
bez hraníc; prezentácia o ZP vo
workshopovej miestnosti Bez
hraníc; BLF branding; propagácia
členských firiem (Accenture, HP,
Metlife, Slovenské elektrárne, Volkswagen a Whirlpool);
• Ekotopfilm Junior – prezentácia
Slavomíry Urbanovej o odpadoch
a ich predchádzaní;
• CSR Forum v Bielorusku – prezentácia Slavomíry Urbanovej o CSR
a zodpovednej spotrebe;
• Enterprise 2020 Summit v Bruseli –
stánok BLF v rámci Marketplace;
prezentácia aktivít združenia BLF
a praktických odporúčaní pre
oblasť Zamestnanci, Trh, Životné
prostredie; propagácia materiálov
členských firiem (Slovenské elektrárne, Heineken) a iné.

• Citibank
• Embraco Slovakia
• GlaxoSmithKline Slovakia alebo
GSK
• Heineken Slovensko
• Hewlett – Packard Slovakia
• Johnson Controls International
• Kaufland Slovenská republika
• Metlife Amslico
• Novartis
• Orange Slovensko
• Pfizer Luxembourg SARL
• Pivovary Topvar
• Philip Morris Slovakia
• Provident Financial
• Skanska
• Slovak Telekom
• Slovalco
• Slovenské elektrárne
• Stredoslovenská energetika
alebo SSE
• Tatra banka
• Tchibo Slovensko
• Tesco Stores SR
• T – Systems Slovakia
• U. S. Steel Košice
• Veolia Energia Slovensko
• Volkswagen Slovakia
• Všeobecná úverová banka
• Východoslovenská energetika
Holding
• Západoslovenská energetika
• Whirlpool Slovakia

Zúčastnili sme sa týchto podujatí
Workshop Firmy
a klimatická zmena
Workshop, ktorý sa konal vo februári
2015, viedol svetovo uznávaný expert
na klimatickú zmenu a bývalý zástupca
Slovenska v paneli IPCC, Prof. RNDr.
Milan Lapin, PhD. Svojimi názormi
externou
komunikačnou
cestou
prispeli i spoločnosti Západoslovenská energetika a Slovenské elektrárne.
Odpovede na otázky a efektívne opatrenia hľadali environmentálni špecialisti z piatich členských firiem BLF, a to
konkrétne Metlife, Skanska SK, Slovalco, T-Systems Slovakia a Whirlpool
Slovakia.

členom BLF poskytli vypracované podklady pre internú komunikáciu a zaujímavé infografiky týkajúce sa výhod
udržateľnej dopravy. Taktiež prebehla
jednotná komunikácia o aktivitách
členov (Orange, Stredoslovenská energetika, Kaufland, Slovenské elektrárne
a Východoslovenská energetika Holding) k médiám a verejnosti. V rámci
Dňa bez áut, v našom prípade 20.
septembra, BLF v spolupráci so združením Cyklokoalícia a organizáciou Resonance usporiadalo nedeľnú bratislavskú cyklojazdu pod názvom „ZAPOJ SA!
do Nedele bez auta a nabi svoj bicykel
energiou“.

Závery tohto workshopu sme zhrnuli
v Odporúčaniach lídrov v zodpovednom podnikaní: Ako môžu firmy spomaliť klimatickú zmenu a adaptovať sa
na meniace sa podmienky.

Konferencia ZeBra –
panel o elektromobilite
Pri príležitosti Európskeho týždňa
mobility sme zástupcom našich členských firiem ponúkli možnosť zúčastniť sa konferencie Zelená Bratislava
(ZeBra), ktorá sa konala 22. septembra
v Starej Tržnici v Bratislave. V rámci
tejto konferencie, ktorú organizovalo

Európsky týždeň mobility
Pri príležitosti Európskeho týždňa
mobility v septembri 2015 (ETM) sme

naše združenie BLF spolu s Event
Fedaration, sme si pre zástupcov členských firiem i ostatných angažovaných
podnikateľov pripravili diskusný panel
venovaný elektromobilite. O svoje
skúsenosti a poznatky z oblasti elektromobility sa s účastníkmi konferencie podelili i zástupcovia spoločností
Nissan, Business Lease, GreenWay
a Bellona (Nórsko). V rámci programu

Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF na workshope
počas Týždňa zodpovedného podnikania.
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Diana den Held, expertka na obehovú ekonomiku vystúpila na seminári Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji.

prebehla prezentácia elektromobilu
Nissan a tiež revolučnej novinky pod
názvom Tesla Experience. Prehliadku
tohto elektrického vozidla i možnosť
rezervácie skúšobnej jazdy poskytla
spoločnosť Business Lease.
Seminár a workshop
Obehová ekonomika
a inovácie vo vývoji
„Dobrý ekodizajn výrobkov, inovácie
a návrat materiálov späť do výroby
môže priniesť firmám veľké úspory.

Práve na to by sa firmy mali čoraz
viac sústrediť,“ zdôraznila holandská
strategička a expertka na zavádzanie
princípov Cradle to Cradle Diana den
Held, ktorá bola hlavnou rečníčkou
seminára o obehovej ekonomike. Inšpiratívne príklady firiem, ktoré do svojho
podnikania integrujú model obehovej
ekonomiky môžeme nájsť i na Slovensku. V spoločnosti PSA Peugeot Citroën
Slovakia, ktorú prezentovala vedúca
jej oddelenia životného prostredia
a energií Kristína Lulkovičová, naprí-

klad využívajú teplo z lakovne a lisovne
na vykurovanie budov. Spoločnosť PR
Krajné zasa recykluje technické textílie
zo starých áut a vyrába z nich protihlukové steny či teploizolačné dosky.
Svoje podnetné skúsenosti z oblasti
obehovej ekonomiky a inovácií vo
vývoji predstavili účastníkom seminára i zástupcovia spoločností Knauf
Insulation, Veolia Energia Slovensko,
U. S. Steel Košice, Vetropack Nemšová
a Národná recyklačná agentúra Slovensko.
Odborného seminára sa zúčastnilo 68
predstaviteľov členských i nečlenských
firiem a záujmových environmentálnych združení.
Workshop Engagement
a motivácia zamestnancov
O dôležitosti svojich ľudí a kľúčových
faktoroch, ktoré majú vplyv na motiváciu zamestnancov diskutovali 19. marca
2015 v priestoroch spoločnosti Skanska
SK HR manažéri z ôsmich členských
firiem BLF, a to konkrétne Accenture,
Heineken Slovensko, Metlife, Skanska
SK, Tatra banka, Veolia Energia Slovensko, VSE Holding a Západoslovenská
energetika.
Workshop pre manažérov ľudských
zdrojov viedla Ivana Botošová (vtedy
Vandlíčková), konzultantka zo spo-

30

Nadácia Pontis

Peter Robl zo spoločnosti Knauf Insulation počas
semináru Obehová ekonomika a inovácie v rozvoji.

ločnosti Aon Hewitt a tiež projektová
manažérka štúdie Best Employers za
región strednej a východnej Európy.
Závery tohto workshopu sme zhrnuli
v Odporúčaniach lídrov v zodpovednom podnikaní: Ako zvýšiť engagement a motiváciu zamestnancov.
Konferencia EDAMBA
Naše združenie Business Leaders
Forum sa v rámci zvyšovania povedomia o problematike Skills4Jobs
zúčastnilo medzinárodnej Konferencie
doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov EDAMBA, ktorá sa uskutočnila 22. a 23. októbra na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Celý druhý
deň konferencie bol venovaný problematike zodpovedného podnikania.
V rámci programu konferencie predstavil aktivity nášho združenia Michal
Kišša, výkonný riaditeľ BLF. Podnetné
prezentácie o požiadavkách firiem na
čerstvých absolventov si pre účastníkov konferencie pripravili zástupcovia troch členských firiem BLF, a to
Accenture (Jozef Kokoška), VSE Holding
(Andrea Danihelová) a GSK Slovensko
(Pavol Trnovec). Na pôde konferencie

prebehla aj diskusia s dekanom Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Petrom
Markovičom.
Slovak Compliance
Days 2015
Konferenciu pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku
pripravilo združenie Slovak Compliance Circle. Súčasťou programu
bola i prezentácia výkonného riaditeľa
BLF, Michala Kiššu, ktorý poukázal
na benefity zodpovedného podnikania pre firmy, účastníkom predstavil
fungovanie a aktivity združenia BLF
a Nadácie Pontis a výsledky prieskumu
etiky a transparentnosti v členských
firmách. O svoje hodnotné skúsenosti
a názory na problematiku preverovania
obchodných partnerov sa s účastníkmi
podelili aj zástupcovia členských firiem
BLF, a to konkrétne Accenture, GSK
Slovensko, Skanska SK, Slovak Telekom
a Tatra banka. Inšpirovať ste sa mohli
i prezentáciami predstaviteľov organizácií Slovak Compliance Circle, Aliancia
Fair-play, Zastavme korupciu a Nadační
fond proti korupci (CZ).

Zoznam všetkých podujatí, ktoré sme organizovali
alebo sme sa ich zúčastnili
20. január

19. marec

10. september

23. október

Zodpovedné raňajky – neformálne stretnutie prezidentky
BLF s novinármi k aktuálnym
témam zodpovedného podnikania

Workshop HR manažérov členských firiem na tému Motivácia
a zapájanie zamestnancov

Štvrťročné stretnutie členských
firiem

EDAMBA konferencia „Skills
for Jobs“

25. – 29. máj

16. – 22.
september

29. október

Týždeň zodpovedného podnikania – premietania a diskusie
pre verejnosť

Európsky týždeň mobility –
aktivity spojené s podporou
ekologickejšej dopravy

28. máj

20. september

CEE CSR Summit – najväčšie
odborné podujatie na tému
zodpovedného podnikania
v strednej Európe

Cyklojazda bez áut – „ZAPOJ
SA! do Nedele bez auta“

9. február
Workshop Enviro manažérov
členských firiem na tému
Adaptácia firiem na klimatickú
zmenu

12. marec
Štvrťročné stretnutie členských
firiem

30. jún
Štvrťročné stretnutie členských
firiem

22. september
ZeBra konferencia – panel
venovaný elektromobilite

Seminár „Obehová ekonomika
a inovácie vo vývoji“

24. november
Fórum o firemnej filantropii

3. december
Štvrťročné stretnutie členských
firiem

3. december
Výročné stretnutie CEOs členských firiem
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pilier

Firemná
filantropia
Rozvíjame firemnú
filantropiu a prispievame
k pozitívnej zmene
Pomáhame riešiť kľúčové problémy Slovenska prepájaním občianskej
spoločnosti, firiem a verejného sektora. Snažíme sa presviedčať firmy, aby
darcovstvo a delenie sa o svoj úspech považovali za samozrejmú spoločenskú normu. V roku 2015 sme spravovali 18 nadačných fondov firiem,
prostredníctvom ktorých sme realizovali filantropické aktivity firiem.
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8 ľudí

18

3 680 266 €

v tíme:
Pavel Hrica
Ľubica Lukáčová
Juraj Récky
Veronika Gilanová
Norbert Maur
Barbora Pálešová
Ondrej Gallo
Linda Vladovičová

fondov
v správe

prerozdelených v roku 2015 na verejnoprospešné projekty
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Kurz posunkového jazyka prebiehal aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Vytvárame prívetivejšie prostredie
k ľuďom so znevýhodnením
Aktivity, ktoré vytvárajú prívetivejšie prostredie k ľuďom so znevýhodnením
realizujeme cez 2 fondy: Nadačný fond Telekom a Nadačný fond Lenovo.
Nadačný fond Telekom
pomáha komunite
Nepočujúcich
Zorganizovali sme bezplatné
kurzy posunkového jazyka
V roku 2015 sme zorganizovali 9 kurzov posunkového jazyka v Košiciach,
Prešove, Žiline, Trenčíne, Trnave, Nitre,
Banskej Bystrici a 2-krát v Bratislave.
Každého kurzu sa mohlo zúčastniť 20
účastníkov. Celkovo sa kurzov zúčastnilo 161 účastníkov, ktorí sa počas troch
dní dozvedeli základné informácie
o kultúre Nepočujúcich a naučili sa aj
jednoduché posunky. Okrem týchto
kurzov sme zorganizovali aj kurz pre 30
študentov Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave,
ktorí sa v rámci projektu Breaking the
silence rozhodli byť bližšie k Nepočujúcim. Kurzov sa zúčastnili aj bansko-
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bystrickí policajti, ktorí sa učili, ako sa
dorozumieť s Nepočujúcimi pri vybavovaní či vystavovaní nových dokladov,
pri vyšetrovaní krádeže a podobne.
Online tlmočníci pomáhajú
nepočujúcim pri riešení bežných
situácií
Od septembra 2015 online tlmočníčky
začali poskytovať tlmočenie posunkového jazyka, aby pomohli ľuďom so sluchovým postihnutím. Na Slovensku išlo
o novú službu, ktorá úspešne funguje
v Maďarsku, Kanade, Amerike, ale aj
v susednom Česku. Online tlmočníčky
pomáhali nepočujúcim pri hľadaní
podnájmu, objednaní sa k zubárovi, ale
aj pri vyhľadávaní informácií ohľadne
zmeny priezviska na matrike či v zdravotnej poisťovni. Spolu 5 tlmočníčok
pomáhalo v pondelky, stredy a piatky
od 8.00 do 20.00 hodiny. Služba bola

807 897 €
sme cez tieto fondy prerozdelili
v roku 2015

pre všetkých bezplatná a využívať
ju mohli aj počujúci pri prekonávaní
bariér s nepočujúcimi. V roku 2015 sme
celkovo pomohli 84 klientom a uskutočnili 192 hovorov.
Do klubov nepočujúcich na Slovensku
sme rozdali 16 tabletov spolu s bezplatným internetom, ktoré využívali
ľudia so sluchovým postihnutím.
Momentálne máme viac ako 110 zaregistrovaných klientov, ktorí pravidelne
využívajú našu službu.

Firemná filantropia

Aj takto pomáhal Nadačný fond
Telekom v roku 2015
→ 9 kurzov posunkového
jazyka, ktorých sa
zúčastnilo 161 ľudí

→ 5 online tlmočníčok
Mobilní pedagógovia pomáhajú
rodinám s deťmi so sluchovou
poruchou
Základným cieľom programu Mobilný
pedagóg je poskytnúť terénnu včasnú
ranú intervenciu pre rodiny, ktoré
majú deti s poruchou sluchu. V roku
2015 sme zmenili život 32 rodinám,
ktoré dostali priamu intervenciu od
najlepších špecialistov (surdopédov,
logopédov, pedagógov). 12 mobilných pedagogičiek v rámci programu
Mobilný pedagóg pomohlo 33 deťom
s poruchou sluchu. Táto služba bola
a je pre všetky rodiny bezplatná.

pomáhalo 3 krát do
týždňa

→ Online tlmočníčky
pomohli 84 klientom, uskutočnili 192
hovorov

→ Do klubov nepočujúcich sme rozdali
16 tabletov, ktoré

využívajú ľudia so sluchovým postihnutím

→ 12 mobilných pedagogičiek pomohlo 33
deťom s poruchou
sluchu

Aktívni rodičia v programe Mobilný
pedagóg vytvorili prvý informačný
portál na Slovensku špeciálne určený
pre rodiny s deťmi, ktoré majú poruchu
sluchu www.nepocujucedieta.sk.
Vďaka programu Mobilný pedagóg
začali vznikať komunity rodičov nepočujúcich detí, ktoré sa začínajú stretávať,
zatiaľ v Bratislave a Poprade. Na pláne
je tento rok rozbehnutie aj ďalších
takýchto podporno-stretávacích skupín.
Na portáli Dobrá krajina sme realizovali
zbierku na vznik 1. moderného detského
audio centra na Slovensku.
Nadačný fond Lenovo
podporuje deti s poruchou
autistického spektra
Spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom
svojho nadačného fondu zameriava
na podporu detí a mládeže s poruchou
autistického spektra. V roku 2015 sme
v Nadačnom fonde Lenovo začali vyvíjať novú slovenskú aplikáciu pre tablety,
ktorej cieľom je zvýšiť záujem a schopnosť komunikácie autistov s okolím. Na
vývoji sa pro bono podieľala aj Slovenská technická univerzita, ktorá vytvorila prvý draft komunikačných ikon.
Aplikáciu plánujeme vydať vo viacerých
svetových jazykoch a voľne sprístupniť
používateľom z celého sveta.

Program Mobillný pedagóg.

Aj takto pomáhal Nadačný fond
Lenovo v roku 2015
→ Desiatky odborných
konzultácií s organizáciami pracujúcimi
s osobami s poruchou
autistického spektra

→ 2000 slov a fráz má
databáza, ktorú sme
pre aplikáciu pripravili
v spolupráci s odborníkmi

→ 400 komunikačných
ikon bude obsahovať
aplikácia pri spustení
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Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, na fóre Kto bojuje proti korupcii na Slovensku?

Odstraňujeme korupciu
a netransparentnosť
Projekty, ktoré sú zamerané na odstraňovanie korupcie a netransparentnosti,
realizujeme cez Fond pre transparentné Slovensko.
Fond pre transparentné
Slovensko bojuje proti
korupcii na Slovensku
Fond v roku 2015 podporilo 17 firiem,
ktorým záleží na podpore transparentnosti. Fond pre transparentné Slovensko
vznikol v Nadácii Pontis z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders
Forum, ktoré dlhodobo trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva u nás. Firmy vnímajú, že situáciu je nevyhnutné
riešiť a je potrebné vyvíjať spoločenský
tlak na zlepšenie podmienok na trhu.
Firemní partneri pravidelnými finančnými vkladmi do Fondu pre transparentné
Slovensko podporujú prácu nezávislých
organizácií.
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V roku 2015 fond podporil päť organizácií
(Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a VIA IURIS),
ktoré sa dlhodobo venujú zvyšovaniu
transparentnosti a boju proti korupcii.
Fond im prerozdelil 95-tisíc eur, vďaka
ktorým sa mohli venovať watchdogovým
a advokačným aktivitám, zameraným
na kontrolu sudcov a efektivity súdnej
sústavy, zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia práva na informácie,
kampaniam v téme vymožiteľnosti práva
a boja proti korupcii zameraným na verejnosť, oblasti transparentnosti a efektivity realizovaných PPP projektov v rezorte dopravy a zdravotníctva. V rámci

jednotlivých projektov podporených
 rganizácií sa podarilo vytvoriť viacero
o
zaujímavých iniciatív, ktoré reflektovali aj na aktuálne udalosti a kauzy, ktoré
rezonovali v spoločnosti – napr. kauza
Váhostav, iniciatíva Slovensko.digital,
spoločná kampaň pred parlamentnými voľbami Štrngám za zmenu alebo

94 200 €
sme cez tento fond prerozdelili
v roku 2015

Firemná filantropia
medializácia plánovaného obchvatu Bratislavy prostredníctvom PPP projektu
a vznik portálu obchvatslovenska.sk. Portál chcemvediet.sk, ktorého vznik Fond
podporil, bol v novembri zaradený medzi
100 najlepších technologických inovácií
v rámci strednej a východnej Európy.
Fond pre transparentné Slovensko podporil Iniciatívu za vládu zákona (Rule of
Law) a vyzval dotknuté orgány na reálne riešenie nedostatku transparentnosti
a predvídateľnosti legislatívneho procesu, vysokej miery korupcie a neuspokojivého stavu justície na Slovensku.

V kampani Štrngám
za zmenu sme ponúkli
konkrétne návrhy
na zmenu
V spolupráci s Inštitútom pre dobre
spravovanú spoločnosť (SGI), Nadáciou
Zastavme korupciu a VIA IURIS sme
spustili kampaň Štrngám za zmenu. Vytvorili sme konkrétne návrhy ako zvýšiť
vymožiteľnosť práva a obmedziť možnosť obchádzania pravidiel mocnými.
Cieľom kampane Štrngám za zmenu
bolo pritiahnuť pred parlamentnými voľbami 2016 pozornosť verejnosti pre tieto
dôležité zmeny a získať pre ne podporu
politických strán, ktoré jediné sú schopné
uviesť ich do života.
Kampaň Štrngám za zmenu odkazuje na
november '89 a hodnoty novembra, ktoré boli dodnes naplnené len čiastočne.
Napriek množstvu odhalených a medializovaných káuz nebol žiaden vplyvný

človek dodnes odsúdený. Dôvodom sú
systémové nedostatky v inštitúciách,
ktorých úlohou je brániť zneužívaniu
moci, kontrolovať a vyšetrovať takéto
konanie. Iniciatíva Štrngám za zmenu
si zvolila 6 kľúčových oblastí, v ktorých
je potrebná zmena zákonov. Návrhy sa
týkajú odpolitizovania polície, znižovania vplyvov na prokuratúru, zvyšovania
zodpovednosti sudcov, sfunkčnenia Najvyššieho kontrolného úradu, odkrývania schránkových firiem a prikrmovania
úradných osôb. Konkrétne podrobné návrhy opatrení sme zverejnili na stránke
www.strngamzazmenu.sk. Kampaň bola
financovaná z grantov, finančným a nefinančným vkladom zapojených organizácií, ich podporovateľov a rovnako sme
robili verejnú zbierku cez systém Dobrej
krajiny, kde má každý možnosť vyjadriť
kampani svoju podporu aj finančne na
ňu prispieť.

Fond pre
transparentné
Slovensko
v číslach:
→ 17 firemných partnerov Fondu pre
transparentné Slovensko

→ 5 podporených organizácií
→ 95 000 eur prerozdelených financií
→ 19 000 eur – priemerná výška
podpory

→ desiatky monitorovaných káuz
(Váhostav, Obchvat Bratislavy,
Nemocnica Rázsochy, Gorila, Tunelovanie vojenských spravodajských
služieb, a iné)

Kampaň Štrngám za zmenu vytvorili Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia Pontis, Nadácia Zastavme korupciu a VIA IURIS.
Výročná správa 2015
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Venujeme sa prekonávaniu
chudoby a kritických
sociálnych problémov

Dlhodobo podporujeme OZ Proti prúdu, ktoré rozbehlo i projekt nosičov batožín na Hlavnej stanici v Bratislave.

Prekonávaniu chudoby a kritických sociálnych problémov sa venujú tieto fondy:
Nadačný fond Slovenských elektrární, Nadačný fond dm drogerie markt
a Nadačný fond Johnson Controls.
Nadačný fond
Slovenských elektrární
pomáha ľuďom bez domova
Nadačný fond Slovenských elektrární
v roku 2015 vyzval na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova organizácie, ktoré vnímame ako najaktívnejšie v tejto problematike. Konkrétne išlo
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o Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, Proti prúdu a Vagus. Medzi ich predložené projekty sme prerozdelili celkovo
142 800 eur v dvoch kolách. V prvom
kole podporil Nadačný fond Slovenských
elektrární priamu odbornú pomoc ľuďom
bez domova v celkovej sume 108 000 eur.
Organizácie získali finančný príspevok

352 763 €
sme cez tieto fondy prerozdelili
v roku 2015

Firemná filantropia
Nadačný fond Slovenských elektrární podporil Noc vonku, ktorú organizoval Vagus.

Nadačný fond dm drogerie
markt podporuje rodiny
v ťažkej životnej situácii

vo výške od 18 800 eur do 32 800 eur.
V druhom kole fond podporil projekty,
ktoré sa zameriavali na participatívne
riešenia problematiky ľudí bez domova,
presadzovania koncepčných riešení, spájania odborníkov, rozhodujúcich aktérov
a verejnosti s dôrazom na dotknuté komunity a scitlivovanie verejnej mienky.
Spoločné projekty organizácií podporil
Nadačný fond Slovenských elektrární celkovou sumou 34 800 eur.

na jej vek, stav, či spôsob vykurovania.
Záujem obcí o program Ekoobec z roka na
rok rastie. Kým v roku 2014 sa do programu prihlásilo 135 obcí, v roku 2015 ich
bolo už 207, čo predstavuje nárast o 53
percent.

Ekoobec v číslach
→ Energetický audit získalo 44 obcí

Pomoc ľuďom bez
domova v číslach
→ prerozdelených 142 800 eur
→ prvé kolo – 108 000 eur
→ druhé kolo – 34 800 eur
→ minimálna výška 18 800 eur
→ maximálna výška 32 800 eur

Druhý ročník zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať
2015, ktorý bol vyhlásený v Nadačnom
fonde dm drogerie markt v Nadácii Pontis, bol zameraný na podporu rodín
a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii.
Podmienkou pre zaradenie žiadosti do
hodnotenia bolo odporúčanie zamestnanca spoločnosti dm drogerie markt, čo
predpokladá rodinnú alebo inú blízkosť
vzťahu so žiadateľom. Zamestnanci spoločnosti odporučili 33 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o finančnej podpore
27 žiadostí v celkovej sume 10 834,36
EUR. Z tejto sumy sa v roku 2015 poukázalo 10 790,56 EUR.

Fond
dm drogerie
markt v číslach

→ 207 prihlásených budov (nárast
53 % na rozdiel od roku 2014)

→ Audit získalo:
• 16 materských a základných
škôl
• 16 obecných úradov
• 7 kultúrnych domov
• 3 centrá pre mládež
• 1 zdravotné stredisko
• 1 dom služieb

→ 33 žiadostí prihlásených
→ 27 žiadostí schválených
→ 10 834,36 eur prerozdelených

Nadačný fond Johnson
Controls
Nadačný fond Johnson Controls pri Nadácii Pontis nebol v roku 2015 aktívny.

Obce získali vďaka Nadačnému fondu Slovenských
elektrární energetický
audit
V rámci 4. ročníka programu Ekoobec
získalo 44 obcí z celého Slovenska energetický audit budovy zdarma. Spomedzi
viac ako 200 prihlásených budov vybrala
odborná komisia tie, ktoré majú najväčší
potenciál na úspory energií. Komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární
a odborných partnerov, Asociácie poskytovateľov energetických služieb a Slovenskej rady pre zelené budovy prihliadala
pri výbere najmä na celkovú mernú spotrebu energie v prihlásenej budove, ale aj
Projekt Ekoobec organizujeme od roku 2012.
Výročná správa 2015
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Nadačný fond Kia Motors Slovakia podporil i projekt Talentárium Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline.

Podporujeme zamestnateľnosť
a vzdelávanie
Projekty, ktoré sú zamerané na podporu zamestnateľnosti a vzdelávania, realizujeme cez tieto nadačné fondy: Accenture nadačný fond, Nadačný fond AXA,
Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Honeywell, Nadačný fond Kia Motors
Slovakia a Nadačný fond Dell.
Accenture nadačný fond
zvyšuje zručnosti ľudí
s neľahkým sociálnym
zázemím
Accenture nadačný fond pri Nadácii Pontis už niekoľko rokov podporuje riešenie
problémov v oblasti zvyšovania zručnosti ľudí s neľahkým sociálnym zázemím
a vytvárania nových pracovných miest.
V roku 2015 sme z Accenture nadačného
fondu podporili zaujímavé riešenia 10
organizácií. Medzi nimi bola napríklad
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organizácia Proti prúdu, ktorá prišla so
zaujímavým konceptom Nosičov batožín na Hlavnej stanici v Bratislave. Cez
projekt sa snaží riešiť problém zadlženia
ľudí bez domova. Tí majú dlhy najmä
v zdravotnej poisťovni. Zamestnali 7 predajcov Nota Bene ako nosičov batožín na
Hlavnej stanici v Bratislave, ktorí pomáhajú starším ľuďom a ženám cestujúcim
s batožinou. V rámci pilotného programu
oddlžovania zduplikujú všetky peniaze,
ktoré si klient odloží zo svojej mzdy na

352 763 €
sme cez tieto fondy prerozdelili
v roku 2015

splatenie dlhov. Ďalším z podporených
bola aj nezisková organizácia Relevant,
ktorá vytvorila pre dievčatá z detských

Firemná filantropia

domovov pracovný inkubátor. Prišla s nápadom upratovacej služby.

Fond Accenture
v číslach
→ 594 ľudí si zvýšilo zručnosti
→ 69 ľudí si našlo prácu alebo
rozbehlo svoj vlastný biznis

Nadačný fond Axa rozvíja
talent mladých študentov
Nadačný fond Axa, ktorý vznikol pri Nadácii Pontis v roku 2015, pripravoval
v tomto roku program podpory mladých
talentov zo stredných a vysokých škôl.
Vyhlásil grantovú výzvu, v rámci ktorej
mohli študenti v sociálnej núdzi žiadať
o podporu na výdavky priamo súvisiace
s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom.
Samotné udelenie podpory prebehlo až
v roku 2016.

Nadačný fond Embraco
zvyšuje podnikateľské
zručnosti študentov
V Nadačnom fonde Embraco sme v roku
2015 pripravovali nový vzdelávací
program zameraný na rozvoj podnikateľských zručností a inovatívneho myslenia
študentov na stredných školách. V roku
2015 boli podporené organizácie: Hokejový klub Spišská Nová Ves o.z. a Inštitút
hokejových štúdií. Obe organizácie získali finančnú podporu vo výške 9 000 eur.

Nadačný fond Honeywell
vzdeláva študentov a podporuje Festival vedy

Slovensku sa konal v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina
a Tatranská Lomnica. Cieľom festivalu je
oboznámiť verejnosť s výsledkami práce
vedcov a inšpirovať žiakov k pokračovaniu v štúdiu. Svoju prácu na festivale
prezentovalo v 188 stánkoch viac ako
1 000 výskumníkov a festivalových podujatí sa zúčastnilo približne 40 000 žiakov a študentov.

Nadačný fond Kia Motors
Slovakia vzdeláva
žilinský kraj
Pilotný grantový program s názvom Región pre vzdelanie, ktorý bol vyhlásený
v Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis, bol zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na stredných
a vysokých školách v žilinskom kraji.
Vďaka grantu v hodnote do 5 000 EUR
boli v roku 2015 realizované projektové
zámery 21 žilinských škôl a vysokoškolských fakúlt. Na grantový program spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila
80 000 EUR. Zamestnanci spoločnosti
mohli projekty škôl podporiť svojím odporúčaním, niektorí sa na projektoch
budú i aktívne podieľať vo svojom voľnom čase.

Región pre
vzdelávanie
→ Prerozdelených 78 226,66 eur
→ 21 zapojených škôl a fakúlt
→ priama podpora išla 3 884 ľuďom,
študentom

Grantový program Región bezpečne, ktorý bol vyhlásený v Nadačnom fonde Kia
Motors Slovakia v Nadácii Pontis, funguje
s postupnou obsahovou transformáciou
od roku 2009. Je zameraný na sprístupňovanie verejných priestranstiev ľuďom
s obmedzenou mobilitou, budovanie
cyklotrás a náučných chodníkov, podporu
aktivít zameraných na bezpečnú dopravu
a budovanie detských dopravných ihrísk.
Z počtu 47 podaných projektov bolo vďaka schválenému grantu v hodnote do
3 000 eur v žilinskom kraji zrealizovaných
32 projektových zámerov. Na grantový
program spoločnosť Kia Motors Slovakia
vyčlenila 79 869,96 eur.

Región bezpečne
→ Prerozdelených 79 869,96 eur
→ 32 podporených projektov
→ 47 prihlásených projektov

Nadačný fond Dell
podporil mladých ľudí
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis
v roku 2015 podporil viaceré projekty,
medzi nimi napríklad výcvikovú školu
pre vodiace a asistenčné psy a taktiež aj
benefičné združenie slabozrakých detí.
Dell podporuje aj mladých ľudí, a to prostredníctvom podpory projektu Teach for
Slovakia ako aj prostredníctvom podpory
slovenskej plaveckej federácie. Z fondu
sme podporili aj hlavné mesto Slovenskej
republiky, Bratislavu, v projekte, ktorý bol
zameraný na výsadbu živého plotu na
stromov na Štefánikovej ulici.

Zamestnanci spoločnosti Honeywell sa
v roku 2015 priamo dobrovoľnícky zapojili do projektu spolupráce so vzdelávacou
študentskou organizáciou Best, ktorá pôsobí na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študenti STU si mohli
vypočuť sériu interaktívnych technických
prednášok od expertov z rôznych divízií
spoločnosti. Podporili činnosť organizácie, prípravu študentského podujatia Training Day a iných vzdelávacích akcií.
Nadačný fond Honeywell v roku 2015
podporil aj Festival vedy – Európsku
noc výskumníkov, do ktorého sa zapája 33 krajín a viac ako 300 miest. Na
Grantový program Región bezpečne realizujeme v Žilinskom kraji.
Výročná správa 2015
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Cez Nadačný fond dm drogerie markt sme podporili projekt združenia Živiva, Včely v meste.

Podporujeme komunitné projekty,
ale aj kultúru a zdravotníctvo
Podpore komunitných projektov, kultúry a zdravotníctva sa venujú tieto fondy:
Nadačný fond Slovenských elektrární podporuje zapájanie zamestnancov do komunitných
aktivít
Nadačný fond Slovenských elektrární
podporuje zapájanie svojich zamestnancov do komunitných aktivít. Do projektu Naše Mesto sa v roku 2015 zapojilo
viac ako 380 dobrovoľníkov. Tí sa mohli
následne uchádzať aj o podporu dlhodobejších projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu. Osem
podporených projektov v celkovej sume
takmer 24 000 eur bolo zameraných
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najmä na úpravu verejných priestranstiev, podporu vzdelávania a komunitné
aktivity v spolupráci so školami alebo
samosprávami.

Svoje aktivity ukončovali aj projekty,
ktoré boli schválené nepriamo: organizácie Depaul, Križovatky, n.o. a Azylové
centrum Betánia.

PwC nadačný fond podporuje komunitné aktivity
svojich zamestnancov

V roku 2015 asignovalo PwC do svojho
nadačného fondu časť svojej dane vo
výške 47 975,95 eur. Z týchto zdrojov
boli schválené projekty, ktoré boli vybrané v zamestnaneckom grantovom
programe. Zamestnanci PwC v otvorenom hlasovaní schválili 14 projektov,
ktoré odporúčali ich kolegovia a 10 projektov, v ktorých sa zamestnanci PwC aj
angažujú.

PwC nadačný fond podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov
v ich okolí. V roku 2015 dobiehali projekty zamestnaneckého grantového
programu, z toho 14 projektov, ktoré
zamestnanci PwC iba odporučili a 8 projektov, v ktorých sa priamo angažujú.

Firemná filantropia
Cez Nadačný fond Slovenských elektrární sme realizovali projekt Pomáhame komunite.

Nadačný fond Lear
tiež podporuje rozvoj
komunity
Nadačný fond Lear pri Nadácii Pontis
podporil v roku 2015 4 projekty. Celkovo bolo v tomto grantovom programe
prerozdelených 7 872 eur. O podporu sa
mohli uchádzať mimovládne neziskové
organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie, mestá a obce a združenia
miest a obcí. Podmienkou bolo odporúčanie zamestnanca spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., závod
Senec. Hodnotiaca komisia podporila
nasledujúce 4 projekty: Občianske združenie Ulita, projekt „Spoločne postavme
ihrisko“ – Projekt bol podporený sumou
3 226,70 €; Občianske združenie Bratislavský spolok medikov, projekt „3D tlač
modelov v predoperačnom plánovaní“ –
Projekt bol podporený sumou 3 000 €;
Slovenský výbor pre UNICEF, projekt „Na
tábore s Cestou“ – Projekt bol podporený sumou 940,30 €. Základná škola s MŠ
Sándora Petőfiho, projekt „Festival“ –
Projekt bol podporený sumou 705 €.

Nadačný fond dm drogerie
markt podporuje Živec
Občianske združenie Živica podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii
Pontis sumou 15 700 EUR. Združeniu sa
podarilo priniesť do Bratislavy a do Zvolena úspešný model trvalo udržateľného
spôsobu života v mestskom prostredí.
Inšpirovalo sa projektom švajčiarskej
partnerskej organizácie Urban AgriCulture Netz Basel, ktorá už niekoľko rokov
úspešne realizuje eko-komunitné aktivity v meste Bazilej. V rámci projektu Nevyšliapanou cestou Živica vytvorila tri komunitné záhrady, osadila šesť mestských

úľov a zaviedla dve lokálne meny bratislavský a zvolenský Živec, ktoré v súčasnosti používa 400 ľudí.

Nadačný fond Lidl
podporuje zdravotníctvo
Nadačný fond Lidl vyčlenil svoje prostriedky na podporu zdravotníctva. V roku
2015 sa podarilo napríklad zrekonštruovať časť oddelenia na Klinike detskej
hematológie a onkológie v DFNsP v Bratislave. Bol zakúpený prístroj pre deti
v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej
Bystrici. Prístroj poskytuje podporu, alebo náhradu krvného obehu dýchania
alebo dýchania. Celkovo nadačný fond
prerozdelil 160 595,86 eur.

Nadačný fond PSA Peugeot
Citroën podporil výstavu
Slovak Press Photo
V roku 2015 asignovalo PSA Peugeot
Citroën Slovakia v daňovom priznaní do

svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis
70 255 eur. Z týchto financií sme zatiaľ
v roku 2015 podporili výstavu Slovak
Press Photo vo výške 4 900 eur. V tom
istom roku bol schválený aj projekt organizácie EMKO športový klub, ktorý
využil grant na organizáciu bežeckého
podujatia. Organizácii bola v roku 2015
prevedená prvá splátka grantu vo výške
5 400 eur.

Nadačný fond Mobis
V roku 2015 fond finančne podporil tri
obce s cieľom zlepšenia a zveľadenia
komunitných podmienok. Medzi podporené obce patria: Obec Gbeľany – projekt „rekonštrukcia opletenia materskej
školy“ vo výške 7 843,48 eur, Obec Nededza – projekt „revitalizácia obecných
studní“ v celkovej výške 5500 eur a Obec
Terchová – projekt „krajšia a čistejšia Terchová“ – 5 000 eur.

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky
V roku 2015 bol podporený festival komornej hudby Konvergencie a vzdelávacie podujatie Startup Bootcamp, na
ktorom sa na 3-dňovom sústredení stretlo 32 inovátorov, počas ktorého získali
neoceniteľné rady a mentoring od skúsených podnikateľov a investorov rizikového kapitálu. Na záver Bootcampu porota
vybrala 12 finalistov na StartupAwards.
Počas roka bola podporená ďalšia rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Elektrárne
Piešťany, na ktorej boli vymenené okná.
Zároveň Elektráreň Piešťany organizovala vzdelávacie aktivity pre študentov
vo výške 58 235,14 eur. Okrem toho boli
schválené podpory pre 29 občianskych
združení.

Cez Nadačný fond PwC podporujeme komunitné projekty.
Výročná správa 2015
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Na Fóre o firemnej filantropii diskutovali (zľava) Lenka Surotchak z Nadácie Pontis, Marie Ringler z Ashoky,
Branislav Šmidt z Impact HUBu v Bratislave, Tatiana Svrčková zo Slovak Telekomu a Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Na Fóre o firemnej filantropii
sme diskutovali o tom, ako každý
z nás môže prispieť k zmene
Charitatívnym šekom môžeme pomáhať ľuďom v núdzi alebo riešiť následky
rôznych negatívnych javov. No viaceré firmy sa vo svojej filantropii alebo priamo v biznise snažia dosiahnuť viditeľnejšiu spoločenskú zmenu.
Sociálne inovácie prinášajú nové kvalitatívne riešenia, ktoré menia svet okolo
nás. Je Slovensko inovatívna krajina? Aj
na túto otázku sa snažili dať odpoveď naši
spíkri počas 8. fóra o firemnej filantropii,
ktoré sme venovali sociálnym inováciám.
150 zástupcov firiem, ale i neziskových
organizácií a verejnej správy sa stretlo
24. novembra 2015 v bratislavskom Impact Hube, aby spolu zdieľali možnosti
podpory sociálnych inovácií spolu s expertmi zo sveta.
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Politické a sociálne zmeny už nebudú
len v rukách veľkých firiem a vlád. Čoraz častejšie sú ich nositeľmi malí aktívni hráči. Čoraz viac ľudí si zakladá svoje
malé biznisy a iniciatívy a má chuť meniť
svoje okolie k lepšiemu. Našou veľkou
súčasnou výzvou je, akým spôsobom dokážeme dať ľuďom podporu a plnú moc
a využiť na dosiahnutie dôležitých celospoločenských zmien. „Dajte ľuďom nástroje, aby mohli prichádzať s vlastnými
riešeniami. Sociálne inovácie a podpora
ľudí idú spolu ruka v ruke,“ hovorí Adam

Lent z Ashoka, ktorá prepája a podporuje
takmer 3 000 sociálnych inovárotov v 70
krajinách sveta.
„Keď vyjdete do ulíc a opýtate sa ľudí, či
je Slovensko krajina inovácií, osem z desiatich by vám odpovedalo, že Slovensko
nie je inovatívna krajina. Majú pocit, najmä v regiónoch, že v našej krajine sa nič
nemení. A niektorí aj presadzujú, aby sa
nič nemenilo,“ aj o tom hovoril Ivan Štefunko, managing partner Neulogy Ventures. Je dôležité, aby sme presadzovali

Firemná filantropia
Ivan Štefunko, zakladateľ Neulogy Ventures, na Fóre rozprával o tom, či je Slovensko krajinou inovácií.
transparentnosť, mali otvorenú myseľ,
nebáli sa inšpirovať a bojovali proti sociálnemu vylúčeniu ľudí zo spoločnosti. Najväčšou prioritou je však kvalitné
vzdelávanie a vzdelaná populácia. Firmy
už dnes pociťujú nedostatok, mnohé
talenty odchádzajú a ak neinvestujeme
do vzdelávacieho systému práve teraz,
môže sa nám to vrátiť o niekoľko rokov.
Na fóre sme takisto ukázali prvú mapu
1 000 sociálnych inovátorov. Predstavte
si ľudí, ktorí prinášajú život do zabudnutého verejného priestoru, zamestnávajú
ľudí bez domova a vracajú ich späť do
normálneho života, aktívne sledujú prešľapy politikov, vzdelávajú deti v marginalizovaných skupinách, aby mohli mať
lepšiu budúcnosť. Slovensko je plné takýchto ľudí. V spolupráci s organizáciou
Ashoka sme zmapovali, kto sú ľudia, ktorí
menia našu krajinu k lepšiemu. Mapovanie prebiehalo metódou snehovej gule.

Na Fóre o firemnej filantropii rečnil aj Lars Jokkjaer, CEO a zakladateľ Equilibrio, ktorý sa sústredil na inovácie vo vzdelávaní.
Výročná správa 2015

45

Na Fail Faire sme
diskutovali o neúspechoch
Aj v roku 2015 sme pokračovali v organizovaní Fail Faire, trhoviska neúspechu.
Fail Faire je pravidelné podujatie, na ktorom odvážni ľudia z neziskoviek,
startupov, alebo z malých a stredných firiem prezentujú svoje neúspechy.

Na druhom Fail Faire v roku 2015 vystúpili (zľava) Tomáš Božík, Jakub Šimek, Radovan Debnár a Roman Baranovič. Diskusiu moderoval Norbert Maur.
Cieľom Fail Fairu je učiť ľudí z neziskoviek i začínajúcich podnikateľov či malých firiem, aby sa tiež poučili z chýb
druhých. Fail Faire sa v roku uskutočnil
celkovo 3 krát.
Na prvom Fail Faire v roku 2015 sme riešili vážnu tému. Venovali sme sa neúspechom pri protikorupčných opatreniach a v
snahách o transparentnosť. O svojich skúsenostiach porozprávali Ján Suchal, ktorý
so spolužiakom vytvoril portál Foaf.sk. Ten
sleduje vzťahy medzi jednotlivými firmami a ich prepojenia. Ctibor Košťál z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI
stál pri spustení portálu Odkazprestarostu.sk. Portál slúži pre nahlasovanie a riešenie problémov v mestách a na Fail Fair hovoril o tom, prečo sa nenaplnili očakávania
o využívaní portálu. Peter Kunder z Aliancie Fair-play zasa porozprával o tom, ako
neprezradiť to, čo štát chce utajiť.
Počas druhého Fail Faire v roku 2015 sme
hovorili o chybách a zlyhaniach, ktoré
urobili naši hostia, keď chceli vzdelávať
druhých. Rečníkmi boli štyria zaujímaví
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ľudia a každý z nich dostal 10 minút,
aby sa podelil o svoje chyby, ktoré urobil.
Prvým rečníkom bol Tomáš Božík, ktorý
pôsobí ako riaditeľ neziskovej organizácie
Aptech Europe. Podieľa sa na realizácií
mnohých vzdelávacích projektov v oblasti
IT. Druhým rečníkom bol náš kolega Jakub
Šimek z Nadácia Pontis, ktorý rozprával
o tom, ako podcenili komunikáciu s učiteľmi stredných škôl v Keni. Roman Baranovič z Cirkevnej základnej školy Narnia
porozprával o tom, ako zlyhávame pri
budovaní charakteru našich tínedžerov.
V neposlednom rade sa o svoje skúsenosti podelil aj Radovan Debnár z Learn2Code, ktorý porozprával, ako chceli naučiť
základom programovania deti.
Rečníkmi tretieho Fail Faire v roku 2015
boli Peter Dendis z Tarantula.sk, Igor Polakovič z Centra pre filantropiu a Anka
Podlesná z Nadácie Pontis. Všetci vystúpil
počas septembrového podujatia, ktoré
sme venovali získavaniu peňazí a fundraisovaniu na zaujímavé projekty neziskoviek a startupov. O neúspechoch hovoril
Igor Polakovič z Centra pre filantropiu,

ktorý stál pri zakladaní darcovskej brány
pre neziskové organizácie Darujme.sk.
Dnes ju využíva viac ako 130 neziskoviek
na Slovensku, ktoré si ju pridajú na svoju
webovú stránku a darcovia môžu podporovať ich aktivity online. Ďalšou rečníčkou bola Anka Podlesná, ktorá hovorila
o neúspechoch pri spúšťaní darcovského
portálu dobrakrajina.sk. O neúspechoch
crowdfundingovej kampane hovoril Peter Dendis, ktorý šéfuje online marketingovej agentúre www.Tarantula.sk. Agentúra pripravovala komunikáciu kampane,
ktorou sa snažila získať podporu na solárny náramok na nabíjanie mobilu cez
Kickstarter.com.

Fail Faire v číslach:

3
Fail Faire

10 300
rečníkov

účastníkov

Firemná filantropia
Na tlačovej konferencii kampane Pomahamespolu.sk vyzvali mimovládky ministerstvo, aby zachovalo 2 % asignáciu daní.

Pomohli sme presadiť stabilizáciu
asignácie dane firiem a zvyšovať
transparentnosť firemných nadácií
Mechanizmus asignácie dane firmami prechádzal v uplynulých rokoch
búrlivým vývojom. Výška firemnej asignácie mala postupne z 2 % klesať až na
pol percenta.
Proti tomu sa búrili neziskovky, ktorým sa
niekoľko rokov darilo vyjednať odklad poklesu. Ale v roku 2015 už väčšina firiem
asignovala len 1,5 % dane a vyzeralo to
tak, že ministerstvo financií od postupného utlmenia firemnej asignácie, ktorá
ho ročne stojí zhruba okolo 30 miliónov eur, neustúpi.
Nadácia Pontis preto začiatkom roka 2015
prepojila zhruba 20 najväčších prijímateľov asignácie dane a táto koalícia spolu
pripravila kampaň s názvom Pomahamespolu.sk. Stovky príjemcov na túto webstránku zverejňovalo konkrétne príbehy,
kde všade 2 % pomáhajú. Vyzývali ministerstvo, aby zachovalo firemnú asignáciu
a trestalo jej zneužitie, ak niekde existuje.

Pracovná skupina poverená Komorou
neziskových organizácií, v ktorej bol i zástupca Nadácie Pontis, zatiaľ vyjednávala
so zástupcami ministerstva financií. Vďaka verejnému tlaku a neustálemu dialógu so zástupcami Inštitútu finančnej
politiky nakoniec minister financií Peter
Kažimír uzavrel s neziskovým sektorom
tzv. „Memorandum o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií“.
Na jeseň 2015 prijal parlament hlasmi
naprieč politickým spektrom úpravy
dohodnuté v memorande a stabilizoval
tak model asignácie dane. Odsúhlasený
model sa v najbližších rokoch nebude
modifikovať. Asignácia firiem už teda

nebude postupne klesať, ale ustálila
sa na výškach 1 % alebo 2 % pri daroch
aspoň 0,5 %. Štát chce, aby aj firmy prispievali k riešeniu problémov okolo nás
a motivuje ich takýmto nastavením
asignácie i k vlastnému darcovstvu zo
svojho zisku.
Keďže časť kritiky asignácie dane bola
smerovaná i na jej možné zneužívanie,
v rámci Asociácie firemných nadácií, ktorej činnosť Nadácia Pontis administruje,
sme v roku 2015 pripravili nový Kódex
transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu, aby sme zvýšili úroveň
etiky a prehľadnosti fungovania týchto
subjektov.

Výročná správa 2015
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pilier

Individuálna
filantropia
Individuálne
darcovstvo posúvame
na vyššiu úroveň
Individuálne darcovstvo podporujeme cez darcovský portál
DobraKrajina.sk a cez charitatívny projekt Srdce pre deti.
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Dobrá
krajina

Srdce
pre deti

v roku 2015:
• združovala 56 projektov
• dokopy vyzbierala 113-tisíc eur

v roku 2015:
• podporilo priamo 316 detí
• vyzbieralo takmer 440-tisíc eur

2 ľudia v tíme
• Anna Podlesná
• Sandra Štasselová

5
•
•
•
•
•

ľudí v tíme:
Katarína Turčanová
Alexandra Kopáčová
Veronika Kočišová
Judita Majerová
Jozef Melichár

Výročná správa 2015
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Aj vďaka darcom Dobrej krajiny sa deti z Plamienka zúčastnili tábora.

Dobrá krajina opäť pomáhala
neziskovým organizáciám
Dobrá krajina je miesto, kde každý môže niečo zmeniť. Od roku 2009 spájame
štedrých darcov s dôveryhodnými projektmi, ktoré menia túto krajinu k lepšiemu.
Všetky náklady na verejnú zbierku,
účtovníctvo, audit, platby cez Dobrú
krajinu a modernizáciu portálu hradí
Nadácia Pontis. Darcovia na chod
DobraKrajina.sk môžu dobrovoľne
prispieť – priamym darom na projekt
Dobrá krajina alebo 5 % zo svojho daru.
Ľudia na Slovensku prispeli v roku 2015
na 56 projektov združených na DobraKrajina.sk spolu sumou 113 103,28
eur. Prispeli na projekty, ktoré boli
zamerané napríklad na ľudské práva,
vzdelávanie, ozdravovanie spoločnosti,
zdravotne znevýhodnených, verejné
priestory a ďalšie. V Nadácii Pontis
projekty na darcovský portál dôkladne
vyberáme. Na dodržanie stanovených
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kritérií priebežne dohliadajú členovia
správnej rady: Jarka Hargašová-Lajčáková, Janko Kuric, Táňa Pauhofová,
Michal Kaščák, Tomáš Janovic, Vladimír
Bužek, Lenka Surotchak, Ján Orlovský,
Peter Škodný, Jaroslav Žídek.
Otvorili sme 13 pop-up
reštaurácií
13 organizácií z DobraKrajina.sk sa
zapojilo do májového Restaurant Day.
Vo svojich jednodňových reštauráciách
ponúkli originálne recepty v rôznych
lokalitách Bratislavy. Aj takýmto
spôsobom sa mohli stretnúť s ľuďmi
a vysvetliť im, ako každodenne pomáhajú komunite a svojim klientom.
Návštevníci počas Restaurant Day

podporili neziskovky sumou celkovo
4 995,55 eur.
Do 24-hodinového
darcovského maratónu
sa zapojilo 621 darcov
V lete sme už tretíkrát 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 vyzbierala najvyššiu sumu
získala bonus 1 000 eur. Víťazom
sa stala Aliancia Fair-play, ktorej sa
podarilo počas jedného dňa vyzbierať 3 358,49 eur. Do 24-hodinovky sa
zapojilo spolu 621 darcov a celkovo sa
vyzbieralo 10 528,49 eur.

Individuálna filantropia

Aj tvrďáci sú ochotní
pomáhať
Tvrďák je o tom, ako človek dokáže zvíťaziť sám nad sebou, pomôcť ľuďom okolo
seba a skúsiť aj to, čoho sa bojí. Okrem
fyzickej námahy mohli bežci podporiť
dobrú vec. V roku 2015 absolvovalo bratislavského Tvrďáka vyše 1600 bežcov,
z toho 52 za neziskovky z Dobrej krajiny.
Podujatie sa konalo v areáli Divokej vody
v Čunove. Obdobná akcia sa uskutočnila
aj v Košiciach. Bratislavského Dobrého
tvrďáka vyhrali bežci z Ulity, v tesnom
závese s bežcom za Dogazyl a získali
od Nadácie Pontis bonusovú odmenu
250 eur. Najviac príspevkov od darcov
získalo Centrum MEMORY.

Z Tvrďáka v Košiciach sa tešili mladí
hluchoslepí z Majáku pri Košiciach,
krízové centrum Dorka v Prešove a ďalšie neziskovky, ktoré robia dobročinné
aktivity po celom Slovensku.
Úsmev ako dar vďaka bežcovi Tvrďáka
Patrikovi Juhásovi vyhral 250 eur od
Nadácie Pontis na vybavenie krízového
centra pre rodiny s deťmi v núdzi.
O druhej výhre rozhodli priamo darcovia Dobrej krajiny. Práve vďaka nim
majákovci vyhrali 250 eur za najvyššiu
vyzbieranú sumu, ktorú využijú počas
arteterapie.

Kamaráti z Bol raz jeden človek pohostili gurmánov počas Restaurant Day Hento toto dobrotami.

Čo sa podarilo
v roku 2015?

13 organizácií
Do Restaurant Day sa zapojilo 13 organizácií z DobraKrajina.sk, vyzbierali
4 995,55 eur

52 bežcov
Bratislavskéo Tvrďáka sa zúčastnilo
1 600 bežcov, z toho až 52 súťažilo za
neziskovky z Dobrej krajiny

2 304,10 eur
Dobrý obchod na SAShE.sk predáva
výrobky 6 neziskoviek, vyzbieral
2 304,10 eur

621 darcov
Do 24-hodinovky sa zapojilo spolu 621
darcov, ktorí prispeli 10 528,49 eur

Výhru 250 eur na košickom Tvrďákovi si prevzali zástupcovia n. o. Maják a KC Dorka.
Výročná správa 2015
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Známe kapely koncertovali v nízkoprahovej
nocľahárni
Koncert Doma dobre sa koná priamo
tam, kde ľudia bez domova majú šancu
prespať. Nízkoprahová nocľaháreň nie
je príliš vľúdna, pôsobí chladne, ale
zachraňuje životy. Aj preto sme koncert
zorganizovali práve tu, aby návštevníkom otvorila oči. V nedeľu 6. decembra
2015 v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul zahrali skupiny Longital
Suita, My Baby a Midi Lidi. Súčasťou
podujatia bola aj výstava fotografií
Lukáša Maceka, kapustnica, ktorú pripravil šéfkuchár Jaro Žídek, či diskusie
zástupcov organizácií venujúcich sa
ľuďom bez domova. Jeden z návštevní-

kov koncertu si domov odniesol obraz
výtvarníka Mareka Ormandíka, namaľovaný priamo na podujatí. Nízkoprahovej
nocľahárni sv. Vincenta De Paul sa počas
koncertu podarilo vyzbierať 1 977 eur.
Na SAShE.sk sme otvorili
Dobrý obchod
V októbri sme rozbehli spoluprácu so
SAShE.sk, vďaka ktorej vznikol Dobrý
obchod. Je to priestor pre slovenské
neziskovky, kde môžu ponúknuť svoje
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(alebo darované) ručne vyrobené predmety a získať tak finančné príspevky
od ľudí na svoje projekty, uverejnené
na DobraKrajina.sk.

•
•
•

V pilotnej fáze svoje výrobky v Dobrom
obchode ponúklo 6 dobročinných organizácií – Autistické centrum Andreas,
Nezábudka o. z., Púpava o. z., Plamienok n. o., Maják o. z. a Claudianum n. o.
Spolu sa im ku koncu roka podarilo
vyzbierať 2 304,10 eur.
Rozbehli sme
matchingovú kampaň
Na sklonku decembra sme v spolupráci s Nadáciou ESET a Poisťovňou
Slovenskej sporiteľne rozbehli mat-

chingovú kampaň, ktorá trvá do konca
roka 2016. Vďaka štedrosti našich
partnerov každý pravidelný dar zdvojnásobíme, a to až do výšky 50 eur.
Za pravidelný sa považuje dar, ktorý
darca daruje rovnakému projektu
minimálne 3-krát počas troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Do matchingovej kampane sa zapojilo
spolu 14 projektov rozdelených do
3 tém:

Ozdravenie spoločnosti –
2 zapojené projekty
Vzdelávanie – 5 zapojených
projektov
Lepší život – 7 zapojených
projektov.

Nové audiocentrum vďaka
darcom i športovcom
V roku 2015 sme realizovali kampaň
na podporu nepočujúcich. V rámci
nej sme vyzbierali 8 808 eur na zriadenie Prvého detského audiocentra
v bratislavskej Detskej fakultnej
nemocnici, ktoré poslúži celému Slovensku. Zbierka pokračuje aj v roku
2016. Súčasťou kampane bola aj prvá
dobrá aukcia na Dobrej krajine. Svoje

Ľudia sa počas koncertu Doma dobre
výborne zabávali.

talizmany do nej venovali športové
hviezdy – hokejisti Marián Hossa,
Tomáš Tatar, futbalisti Martin Škrtel,
Juraj Kucka, športová strelkyňa Danka
Barteková a triatlonista Richard Varga.
Ďakujeme!
Postarali sa
o štedré Vianoce
Významný darcovský počin sa podaril
počas predvianočného obdobia vďaka
skvelým darcom. Ukázali, že vianočná
žúrka môže aj pomáhať. Dobrovoľníčka
Zuzana Bartošovičová s priateľmi pripravila aukciu a tombolu. Počas dvoch
hodín tak vyzbierali 7 230 eur pre
dobudovanie Krízového centra Dorka
v Prešove.

Naše kolegyne Katka a Saška osobne navštívili počas roka mnohé rodiny, medzi nimi aj Lukáška s rodičmi.

Charitatívny projekt Srdce
pre deti pomáha deťom v núdzi
Charitatívny projekt denníka Nový Čas, Srdce pre deti, ktorý už piaty rok
spravujeme v Nadácii Pontis, pomáha na Slovensku deťom so zdravotným
znevýhodnením a v sociálnej núdzi.
V roku 2015 sme priamo
podporili 316 detí
Celková suma, ktorou sme v roku 2015
prispeli na pomoc, je takmer 440tisíc eur. Všetky príbehy detí zverejňujeme na portáli srdcepredeti.sk spolu
s formou a výškou poskytnutej pomoci.
Podporili sme celkovo 316 detí, medzi
nimi aj Filipka Panáka so svalovou
dystrofiou, o ktorého sa stará iba
mama. Filip je usilovným študentom
so samými jednotkami, ale pre nevyhovujúci vozík, na ktorom musel tráviť
celé dni, trpel obrovskými bolesťami.
Preto sme mu pomohli so spolufinancovaním elektrického vozíka a tiež
osobného automobilu na prepravu do
školy a k lekárom.

Podporili sme aj Emku Malakovú s ťažkou poruchou sluchu vďaka čomu môže
využívať kochleárne implantáty a byť
integrovaná v základnej škole. Krištof
Németh má v dôsledku komplikovaného
pôrodu poškodenú centrálnu nervovú
sústavu, bez špeciálneho kočíka bol
zavretý doma medzi štyrmi stenami.
Pomohli sme mu s kúpou takého
kočíka, ktorý zabezpečuje správne
sedenie a jednoduchú manipuláciu.
Súrodenci Lacko, Riško a Lianka majú
po štyroch rokoch tmy v dome konečne
dôvod na úsmev. Na Mikuláša im znova
zapojili elektrinu a pocit tepla domova
v ich domácnosti už nie je len frázou.
Pomohli sme im s kúpou piecky na kúrenie i školskými pomôckami a drogériou.

Navštívili sme aj Filipka.

Výročná správa 2015
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Pomohli sme aj zdravotníckym zariadeniam, v ktorých je malým pacientom určite veselšie.

Pomohli sme aj zdravotníckym zariadeniam
V rámci našej grantovej výzvy Humanizácia zdravotníckych zariadení sme
pomohli zútulniť a vynoviť niekoľko
zariadení – nemocníc, ozdravovní a lie-
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čební, v mestách Železnô, Hraň, Bratislava, Banská Bystrica, Myjava, Brezno
a Bardejov. Plošne sa pomoc v celkovej
sume približne 50-tisíc eur týkala viac
ako 62-tisíc malých pacientov, ktorí
ročne tieto zariadenia navštevujú.

Individuálna filantropia
Food blogerky pripravili deťom chutné prekvapenie.

ším študentom a učiteľom. Spolu sa im
za pár hodín podarilo pre rodiny v núdzi
v Srdci pre deti vyzbierať 204,24 eur.

Srdce pre deti podporilo
aj O2 so zbierkou starých
telefónov
Nielen zákazníci O2 sa mohli opäť
zapojiť do výzvy „Nový za starý“, priniesť použité mobilné telefóny do
predajní O2 a podporiť deti v Srdci pre
deti sumou 1 euro za každý odovzdaný
mobil. Do výzvy sa zapojilo aj 30 škôl,
pričom ich žiaci odovzdali 4 358 telefónov. Spolu s ďalšími finančnými prostriedkami od O2 prišlo na účet Srdca
pre deti 18 056 eur.

Deti v Srdci pre deti sme
potešili dobrotami
V decembri sme niektoré podporené
deti potešili chutným prekvapením.
V spolupráci s www.kucharky.sk a slovenskými foodblogerkami sme pripravili 30 balíčkov so sladkými dobrotami,
kuchárskymi knihami i vitamínmi
Vibovit.

Zbierku zorganizovala
aj študentka hotelovej
akadémie
Vďaka koláčikom prispela do zbierky
Sára Mackovičová, študentka hotelovej akadémie. Spolu so spolužiakmi
upiekla 120 koláčikov, ktoré následne
za dobrovoľný príspevok ponúkali ďal-

Mnohé deti sme aj
navštívili
Počas celého roka sme navštívili
38 rodín z rôznych kútov Slovenska,
ktoré sme vďaka Srdcu pre deti podporili. Fotky z návštev spolu s ďalšími zaujímavými informáciami sme priebežne
uverejňovali na našej facebook stránke,

Čo sa podarilo
v roku 2015?

Srdce pre
deti
v roku 2015
pomohlo

→ Vyhlásili sme 15 individuál-

nych zbierok sprevádzaných
článkami v Novom Čase

→ Vyzbierali sme v nich vyše
54-tisíc eur

kde sme ku konca roka mali takmer
6 a pol tisíc fanúšikov. Spustili sme
nový moderný web srdcepredeti.sk,
aby žiadanie pomoci aj darovanie bolo
jednoduchšie a prehľadnejšie.
Zaviedli sme
pravidelnú SMS
Pre darcov sme vytvorili novú možnosť pravidelného darovania, ktorá
nám pomáha pracovať strategickejšie
a lepšie si plánovať aktivity. Darca
jednoducho pošle SMS v tvare START
SRDCE na číslo 871 a na zbierkový účet
nám chodí každý mesiac 5-eurový dar.
Pokyn sa dá rovnako jednoducho kedykoľvek zrušiť. Správu charitatívneho
projektu v nadácii v plnej výške hradí
vydavateľstvo Ringier Axel Springer
Slovakia. Peniaze darované vo verejnej
zbrierke sú preto do posledného centu
použité na pomoc deťom.

14 %

deťom, ktoré sú
v sociálne ťažkej situácii

83 %
zdravotne
znevýhodneným
deťom

3%
deťom, ktoré
spadali do oboch
kategórií
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pilier

Firemné
dobrovoľníctvo
a pro bono
Podporujeme firemné
dobrovoľníctvo a pro bono
Prepájame neziskovky s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú
manuálnu, ale i profesionálnu pro bono pomoc. Podporujeme firmy v tom,
aby zapájali svojich zamestnancov do dobrovoľníctva a poskytovania
bezplatných pro bono služieb prostredníctvom rôznych aktivít.
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8 ľudí

8 000

945

v tíme:
Monika Smolová
Monika Brošková
Natália Blahová
Marek Richter
Martina Kolesárová
Lucia Borovská
Iva Králová
Jana Štefániková

dobrovoľníkov
počas najväčšieho
podujatia firemného
dobrovoľníctva
Naše Mesto

ľudí na Mape sociálnych
inovátorov

27 advokátov
pomáhalo neziskovkám v rámci
Advokáti Pro Bono

12 tímov
počas 12 hodín pomáhalo neziskovám počas Pro Bono Maratónu
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Dobrovoľníci pomáhali
počas Nášho Mesta

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta
pomáhali v 28 mestách Slovenska.

Viac ako 8000 dobrovoľníkov pomáhalo 12. a 13. júna 2015 počas najväčšieho
podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto v slovenských mestách.
Zamestnanci firiem, ktorí v bežných
dňoch pracujú ako manažéri, personalisti, bankári či za výrobným pásom
opustili svoje kancelárie, aby vzali do rúk
farby, štetce, nožnice či lopaty a venovali svoj čas tam, kde je to najviac treba.
Spoločne v tímoch skrášľovali svoje okolie, venovali svoj čas seniorom či ľuďom
s postihnutím. Pomáhali na školách
a v mestách a neraz sa k nim pridali
aj obyvatelia miest, či úradníci. V roku
2015 sa do Nášho Mesta zapojilo 8 400
dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri 500
dobrovoľníckych aktivitách v 28 mestách a obciach na Slovensku.
Dobrovoľníci v Bratislave pomáhali na
základných a materských školách, kde
maľovali ploty, skrášľovali detské ihriská
a školské dvory. V Detskej nemocnici
s poliklinikou na Kramároch strávili
hravé popoludnie s deťmi, ktoré sú hospitalizované v nemocnici. V Rohovciach
skrášľovali utečenecký tábor, pričom
spoznávali aj neľahké príbehy ľudí, ktorí
hľadajú svoje šťastie mimo svojej rodnej
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krajiny. V Záhrade pod Pyramídou dobrovoľníci pomáhali pri premene a zveľaďovaní opustenej strešnej terasy, ktorá
dnes slúži ako komunitná záhrada.
Dobrovoľníci dali tiež nový vzhľad
Trnavskému mýtu, kde odstraňovali
graffiti a osadzovali odpadkové koše.
Ďalšia skupina už tradične čistila malý
Dunaj od odpadkov na člnkoch.
V Galante sa dobrovoľníci vybrali
na prechádzku so seniormi, ktorí sú
odkázaní na invalidný vozík a často
ostávajú izolovaní v sociálnych zariadeniach. Spolu s Domovom sociálnych
služieb Galanta sa postarali o priestor
Domčeka, kde sa zdravotne znevýhodnení klienti učia starostlivosti
o domácnosť. Dobrovoľníci strihali
stromčeky, upravovali zeleň a zapojili sa aj klienti, ktorí chystali piknik
a guláš ako odmenu pre dobrovoľníkov.
V Šali namaľovali plot miestnej škôlky.
V občianskom združení Mamy mamám
vytvorili stálu expozíciu o tom, ako
vzniká zo zrnka chlieb a Sereď sa môže

pochváliť vynovenou cyklotrasou,
ktorú dobrovoľníci nielen vyčistili, ale
aj natreli lavičky a altánky, ktoré využívajú cyklisti na oddych.
V Trnave dobrovoľníci pokračovali pri
úprave parku Janka Kráľa a pri čistení
Kamenného mlyna. Pomoc Trnavčanov
sa zišla aj pri úprave baseballového
ihriska, ktoré doteraz v meste chýbalo.
Seniorom upravili záhradu a obnovili
staré, schátralé lavičky.
Dobrovoľníci v Košiciach spolu so
zamestnancami mesta skrášlili 25
detských ihrísk. Pomohli Lige proti
rakovine a prvýkrát sa do Nášho Mesta
zapojilo aj Svetielko pomoci, s ktorými
dobrovoľníci upratovali ubytovacie
zariadenie pre onkologicky choré deti
a ich rodičov.
Dobrovoľníci pomáhali pri skrášľovaní zoologickej záhrady v Spišskej
Novej Vsi. Vymaľovali školský plot
a vysadili kvety na železničnej sta-

Firemné dobrovoľníctvo
nici, kde pribudli aj veľkoformátové
fotografie. Dobrovoľníci tiež zobrali
zvieratá z útulku na prechádzku
a vyčistili im koterce. V spolupráci
s neziskovou organizáciou Pro Meliori
v Svite čistili náučný chodník Baba
od odpadkov, zveľaďovali informačné
tabule a vytvorili vzdelávaciu hru pre
deti – Ako ďaleko doskočíš. Svoj doskok
si najnovšie deti môžu porovnať
s rôznymi zvieratami ako sú myš,
žaba, zajac, líška, srna či jeleň. Na ZŠ
Mieru skrášlili stenu školy mozaikou
z kachličiek a črepín.
Dobrovoľníci v Žiline prispeli ku konzervácii a skrášleniu okolia zrúcanín troch
hradov ako Blatnica, Hričov a Lietava.
Pomohli aj pri záchrane 600-ročného
gotického kostolíka v Stránskom.
Pomáhali v centre pre seniorov, ktorých
zobrali na piknik do lesoparku Chrasť
a skrášľovali aj komunitnú záhradu.
Jednou z obľúbených aktivít v Partizánskom je čistenie areálu miestnej
nemocnice. Dobrovoľníci vzali seniorov
na výlet do hvezdárne a vymaľovali
im záhradný nábytok. Na viacerých
školách sa maľoval plot a čistila telocvičňa. Dobrovoľníci pomáhali pri revitalizovaní parku Skotňa, kde opravovali
schody a odstraňovali náletové dreviny.
Nový šat dostali aj zábradlia v Materskej škole Clementisa. V materskej škole

v Novákoch zveľadili areál a na základnej škole obnovili lavičky a preliezky.
V Leviciach dobrovoľníci zveľaďovali
areál školy a Krojárne. Vyčistili miestnosť, ktorá pôvodne slúžila ako kotolňa
na priestor, kde sa budú môcť skladovať kroje.
Autistickému centru v Trenčíne dobrovoľníci zabezpečili drevo na zimu, aby
im bolo teplo a útulne. Zároveň pomohli
pri čistení priestorov centra, umývaní
okien a obnove detského ihriska.
Na pešej zóne v Nitre dobrovoľníci
skrášlili okolie skladového kontajnera,
ktorý je dejiskom divadla, koncertov
či trhov. Prvýkrát sa do Nášho Mesta
zapojilo aj Hurbanovo, kde dobrovoľníci obnovovali lavičky a preliezky na
detskom ihrisku. Podobne aj Žiar nad
Hronom, kde dobrovoľníci sadili zeleň
v parkoch a mestských jasliach.
Vo Veľkých Kapušanoch dobrovoľníci
budovali vodné stavidlo, v Novom
Meste opravovali priestory materskej
školy a kultúrneho domu obce Dolné
Sŕnie. V Zlatých Moravciach potrebovali dobrovoľníkov pri úprave zimného
štadióna a areálu a záhrady materskej
školy. Na ochotných dobrovoľníkov
čakalo aj tento rok Pánske kúpalisko
v Topoľčiankach.

Aj takto vyzeralo Naše Mesto 2015:

8000

Viac ako 8000
dobrovoľníkov

5438

metrov namaľovaných plotov

672

namaľovaných
lavičiek

616

vysadených okrasných rastlín

520

umytých hračiek

500

Dobrovoľníci sa
zapojili do vyše
500 aktivít

294

klientov domovov
sociálnych služieb
strávilo popoludnie s dobrovoľníkmi

221

vyčistených
parkov, záhrad,
náučných chodníkov a športovísk

103

24
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12

vymaľovaných
miestností

skrášlených,
opravených,
vymaľovaných
priestorov

39

pracovníkov neziskoviek sa zúčastnilo vzdelávania
alebo tréningu

namaľovaných
radiátorov

skrášlených hradných zrúcanín

10

vyčistených riek,
potokov, studničiek a jazierok

2

vyčistené sochy

Zapojené firmy do
Nášho Mesta 2015:
• Accenture, s.r.o.
• Genpact Slovakia s.r.o.
• Pfizer Luxembourg
SARL, o.z.
• adidas Slovakia s.r.o.
• GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
• PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s.
• Advokátska kancelária Squire Patton
Boggs s.r.o.
• GlaxoSmithKline
Slovakia s.r.o.
• Poisťovňa Slovenskej
sporiteľne, a.s.
• Allen & Overy
• Grafton Recruitment
• Poštová banka
• Allianz-Slovenská
poisťovňa a.s.
• HEINEKEN Slovensko
• PwC Slovensko, s.r.o.
• American Chamber
of Commerce in the
Slovak republic
• Hewlett-Packard
Slovakia s.r.o.
• Profesia.spol. s r.o.
• Aspiro, a.s
• Hillbridges, s.r.o.
• Provident Financial,
s.r.o.
• Asseco Central Europe
• Honeywell
• SAMSUNG Electronics
Slovakia s.r.o. Galanta
• AT&T Global Network
Services Slovakia s.r.o.
• Honeywell Safety
Products Partizanske
• Sandoz d.d. – organizačná zložka
• Bayer, spol. s r.o.
• Honeywell Safety
Products Slovakia
• SAP Slovensko s.r.o.
• Bosch Group v ČR a SR
• IBM International
Services Center s.r.o.
• Slovalco, a.s.
• Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej
banky
• ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
• Slovanet, a.s.
• Concentrix Services
Slovakia.s.r.o.
• Johnson Controls
International
• Komerční banka

• Slovenské
elektrárne, a.s.
• Československá
obchodná banka, a.s.
• Kia Motors Slovakia
s.r.o.
• SLOVNAFT, a.s.
• Dell s.r.o.
• Kinstellar Business
Services, S.a.r.l., organizačná zložka
• Stredoslovenská
energetika, a.s.
• Deutsche Telekom
Shared Services
• Swiss Re Business
Services (Slovakia)
s.r.o.
• DEVELOR Slovakia s.r.o.
• KPMG Slovensko
• Tatra banka, a.s.
• DHL
• Lenovo Slovakia s.r.o.
• The Slovak Spectator
c/o The Rock s.r.o.
• DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte
GmbH, o.z.
• MetLife Slovakia
• TOMRA Sorting, s.r.o.
• DuPont Slovakia s.r.o.
• Microsoft Slovakia
s.r.o.
• TOPVAR
• Embraco SLovakia s.r.o.
• Mondeléz EBSC s.r.o.
• T-Systems
Slovakia s.r.o.
• ESET, spol. s r. o.
• Nestlé Slovensko s.r.o.
• UNILEVER
• EUROVEA Hotel, s.r.o.
• NN Management
Services, s.r.o
organizačná zložka
• Union poisťovňa, a.s.
• Erste Group IT SK, spol.
s r.o.
• Novartis Slovakia s.r.o.
• Union zdravotná
poisťovňa, a.s.
• Foxconn Slovakia
spol. s r.o.
• Orange Slovensko, a.s.
• Veľvyslanectvo USA
• GA Drilling, a.s.
• Partizánske Building
Components SK s.r.o.
• Veľvyslanectvo Veľkej
Británie a Severného
Írska
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Advokáti Pro Bono pomáhali
neziskovým organizáciám
V programe Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis sme už piaty rok rozvíjali
spoluprácu advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovými organizáciami.

Advokáti z bnt attorneys-at-law a Allen & Overy pomáhali počas Pro Bono Maratónu Cyklokoalícii.

Ide o organizácie, ktoré potrebujú
odbornú právnu pomoc pri riešení
sociálnych, environmentálnych, ľudsko-právnych a iných tém verejnoprospešného charakteru, pre lepšie
inštitucionálne fungovanie a na
ochranu a presadzovanie práv svojich
klientov – ľudí v núdzi.
V roku 2015 sme vďaka bezplatnej
právnej pomoci 27 zapojených právnych subjektov (advokátskych kancelárii alebo advokátov) pomohli 26
neziskovým organizáciám v 38-mich
právnych prípadoch, vrátane štyroch
právnych tréningov a priamej právnej
pomoci dvom ľuďom bez domova
a klientke združenia zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším 13-tim
neziskovkám sme poskytli pro bono
právne tréningy pre ich pracovníkov.
V rámci projektu Advokáti Pro Bono
systémovo pomáhame ľuďom v núdzi
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na Slovensku. Advokáti spolupracovali v roku 2015 napríklad s OZ Proti
prúdu v rámci platformy neziskových
organizácií s cieľom skoncipovania
Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva. Okrem toho sme
cez Úrad splnomocnenca pre rozvoj
občianskej spoločnosti úspešne podali
pripomienky k navrhovanej novele
Zákona o verejnom obstarávaní týka-

Členovia
programu
Advokáti
Pro Bono
za rok 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

júce sa inštitútu sociálnej doložky na
podporu bežných zákaziek pre znevýhodnené skupiny. V máji sme podali za
7 neziskových organizácií cez Mikuláša
Hubu, poslanca NR SR, pripomienky
k návrhu Rámcovej národnej stratégie
na podporu sociálnej inklúzie a boja
proti chudobe, v ktorej vypadli ako
jedna z ohrozených skupín ľudia bez
domova.

Allen & Overy
bnt attorneys-at-law
Mgr. Eva Braxatorisová
JUDr. Tijana Ćećezová
DENTONS
DLA Piper
Hillbridges
JUDr. Barbora Vrbová
JUDr. Branislav Krivošík

•
•
•
•

JUDr. Marián Miškolci
Kinstellar
Krivak & Company
Lexpert –
JUDr. Roman Dula
• White & Case
• korporátny člen
programu firma Dell

firemné dobrovoľníctvo

Advokáti
Pro Bono
v roku 2015

38

26

právnych
prípadov riešili
advokáti

neziskovým
organizáciám
pomohli advokáti

27
V advokátskej kancelárii Hillbridges sa v rámci Pro Bono Maratónu konal bezplatný právny tréning pre
neziskovky o práve duševného vlastníctva.

Právna klinika
pomáhala ľuďom bez
domova
V roku 2015 sme rozbehli model systematickej právnej pomoci ľuďom v sociálnom vylúčení, ktorí nemajú nárok
na právnu pomoc od štátu a ich práva
sú často porušované. V októbri sme
v rámci Global Pro Bono Week 2015
zorganizovali v Dennom a integračnom centre DOMEC prípravné stretnutie k projektu pilotnej Právnej kliniky
pre ľudí bez domova v spolupráci
s občianskymi združeniami Proti prúdu
a Vagus. Projekt sa opiera o skúsenosti
z pro bono spolupráce advokátov, ktorí
od marca 2015 poskytujú právnu
pomoc trom klientom OZ Proti prúdu
v projekte Nosiči batožiny v oblasti riešenia dlhovej situácie na podporu ich
zamestnanosti.
Zlepšujeme právne
know-how v neziskových
organizáciách
V júni sme v rámci podujatia Naše
Mesto 2015 a Pro Bono Maratón
poskytli bezplatný právny tréning pre
pracovníkov 24 neziskoviek v 4 oblastiach práva:
• ochrana osobných údajov
• strategické právne myslenie
• exekučné právo
• právo duševného vlastníctva
Do pro bono pomoci
zapájame aj študentov
práva
Už tretí rok sme spolupracovali
s Právnickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave na výberovom predmete Právna klinika nezis-

kového sektora. V zimnom semestri
2015/2016 pracovalo na aktuálnych
právnych zadaniach 10 neziskových
organizácií až 28 študentov 4. a 5. ročníka rozdelení do 10 tímov.
Seminár Strategická
pro bono pomoc
a ľudské práva
V marci sme zorganizovali inšpiratívny seminár o strategickej pro bono
pomoci na ochranu a presadzovanie
ľudských práv s advokátskymi kapacitami z Nórska, členmi Nórskej advokátskej komory – Arildom Humlenom
a Bendikom Falch-Koslungom, spolu
s poradcom komory pre verejnú poli-

4

advokátskych
subjektov
(advokátskych
kancelárií a
advokátov)
pomáhalo pro
bono

právne
tréningy sme
zorganizovali
24 neziskovkám

tiku, Stianom Oenom. Seminár priblížil
advokátom, právnikom z neziskového
sektora či verejnej správy a študentom
práva skúsenosti zo spolupráce advokátov, odborných neziskových organizácií a akademickej sféry so zapojením študentov práva na úspešnom
6-ročnom projekte Asylum seekers na
pomoc žiadateľom o azyl so systémovým presahom.

Advokáti Pro Bono pomáhali
v roku 2015 neziskovkám v týchto krajoch

14 prípadov

1

Celoslovenská
pôsobnosť

Žilinský kraj

2
Prešovský kraj

1
Košický kraj

1
17

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj
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Hlavy pomáhali počas
Pro Bono Maratónu

Pro Bono Maratón sa konal v priestoroch Connectu
a Impact HUBu vo štvrtok 11. júna 2015.

Pro Bono Maratón sa uskutočnil v rámci projektu Hlavy pomáhajú, ktorý sa s naží
zapájať ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov.
Tímy kreatívcov, advokátov i konzultantov v roku 2015 opäť opustili svoje
kancelárie a zapojili svoje hlavy v rámci
Pro Bono Maratónu, aby spoločne
vymysleli niečo zmysluplné a pomohli
neziskovkám. Tvorili, vymýšľali a dlhé
hodiny diskutovali v priestoroch Connectu a Impact HUBu v Bratislave.
Neodradilo ich ani horúce počasie
a nedostatok kyslíka.
Vo štvrtok 11. júna spoločne pracovali
tímy zložené z reklamných a PR agentúr, právnikov, manažérskych poradcov
a generálnych riaditeľov, ktorí pomáhali neziskovým organizáciám na
marketingových kampaniach, komunikačných stratégiách, radili sa v oblasti
efektivity práce v organizácii a riešili
aj právne poradenstvo. Firmy počas
Pro Bono Maratónu spoločne venovali služby v hodnote desiatok tisíc
eur vybraným organizáciám, ktoré sa
venujú zlepšovaniu verejných priestorov, vzdelávaniu mladých a pomoci
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ohrozeným sociálnym skupinám.
Po prvýkrát sa zapojili aj generálni
riaditelia firiem, ktorí pomáhali neziskovkám s udržateľnosťou projektov
a s fundraisingom. Pomáhali hlavne
organizáciám, ktoré sa zaoberajú nie
veľmi atraktívnymi témami, no práve
preto ich treba podporiť v aktivitách
a pomôcť k zmene, o ktorú sa snažia.
Príbehy z Pro Bono
Maratónu
Kampaň Zachráňme utečencov
pre Nexteriu
Reklamná agentúra Creative Departement pre Nexteriu pripravila
kampaň, v ktorej oslovuje súčasných
lídrov, aby podporili aktivity Nexterie
a zabránili úteku mladých mozgov
do zahraničia. Reklamka tento „útek“
zobrazila kontroverznou metaforou,
prirovnaním študentov k utečencom,
ktorým Slovensko nedokáže zabezpečiť
nekorupčné spoločenské prostredie,

kvalitné vzdelanie a šancu na slušný
život a preto zo svojej krajiny utekajú.
Slovensko ich však potrebuje, a preto
ich treba zachrániť.
Ako rozšíriť mobilné záhrady do
miest pre Vnútroblok
Reklamná agentúra TRIAD Advertising
hľadala riešenia, ako dostať mobilné
záhrady od Vnútrobloku do povedomia
ľudí, aby šírili myšlienku pestovania
a komunitný život v meste. Aj preto prišli s nápadom novej webovej stránky
www.MobilneZahrady.sk, ktorá bude
slúžiť nielen ďalším zakladateľom
nových mobilných záhrad, ale aj potenciálnym záhradkárom a ľuďom, ktorí by
radi projekt podporili.
Nové oblečenie, ktoré budú
tvoriť deti pre Mládež ulice
Občianskemu združeniu Mládež ulice
dlhodobo chýbala identita a nové
oblečenie, ktoré by zjednocovalo jeho
aktivity, preto im agentúra SCR vytvo-

rila nové logo a novú, jednotnú a ľahko
rozvíjateľnú vizuálnu identitu. Počas
12-hodinového maratónu agentúra
pripravila aj vizuál, ktorý je zameraný
na darovanie 2 % z daní, pozvánku na
vianočné pečenie, vizitky, príspevky na
sociálne siete, newsletter a hlavičkový
papier.
Pedál prinesie novú identitu
bikera a rozvoj horskej cyklistiky
pre OZ Pedál
Tím komunikačnej agentúry Neopublic
pomáhal OZ Pedál, ktoré vytvára lepšie podmienky pre horskú cyklistiku
výstavbou a údržbou cyklociest, či presadzovaním bicyklovania. Neopublic
preto vytvoril manifest pravého bikera
a prostredníctvom irónie a robenia si
vtipu zo samého seba chce odprezentovať pravého bikera ako človeka, ktorý
jazdí len pre imidž, rozvracia rodinnú
pohodu, zvádza deti na zlé chodníčky,
chráni záujmy poľovníkov a developerov a ktorého politici milujú a finančne
podporujú. To všetko s vierou, že irónia
záujme presne tých, ktorých sa to týka.

v záležitosti nesprávne nastavenej
verejnej mienky voči tomuto združeniu. Agentúra pomohla vytvoriť dve
kampane, ktoré mali pomocou osobných príbehov ľudí aspoň čiastočne eliminovať problematiku drog a sexbiznisu a poukázať na činnosť združenia.
PRime time taktiež vytvorila on-line
aplikáciu, ktorá je založená na občianskom mappingu drogových lokalít.
Ako firmy naučiť debatovať pre
Slovenskú debatnú asociáciu
Pro Bono Maratón v Slovenskej debatnej asociácii sa niesol v znamení dvoch
headlinov – „Firmy, v budúcnosti
môžete mať problém. Bez debaty.“
a „Prispejte“. Oba boli výsledkom
reklamnej agentúry THIS IS LOCCO,

trhovníkov s pomocou nového prihlasovacieho on-line systému, ktorý má
zjednodušiť administratívnu náročnosť a zjednodušiť organizáciu trhov.
Lepšie podmienky pre cyklistov
pre Cyklokoalíciu
Právnici z bnt attorneys-at-law a Allen
& Overy pomohli vypracovať vzorové
podania a princíp ako skoordinovať
predpisy, aby lepšie presadzovali práva
cyklistov. Identifikovali aj problém
nekvalitného vodorovného značenia,
ktoré je kvôli šmykľavosti nebezpečné
ako pre cyklistov, tak aj pre chodcov. Preto vytvorili vzorovú žiadosť
o náhradu škody v prípade, že sa občania na prechode šmyknú.

Prilákať viac ľudí na Rozbaľ to,
Bratislava! Pre ID Space Team
On-line
marketingová
agentúra
VISIBILITY pomáhala pri organizácii
s propagáciou multižánrového festivalu Rozbaľ to, Bratislava! Spoločne sa
snažili navrhnúť stratégiu, ktorá osloví
mladú generáciu Bratislavčanov a pre
festival navrhli hlavnú komunikačnú
myšlienku, ktorá sa nesie v duchu sloganu Príď ochutnať RAW umenie.
24-hodinovka pre Dobrú krajinu
postavená na príbehoch pre
Nadáciu Pontis
Digitálna reklamná agentúra Adbee
Digital pomohla Nadácii Pontis
s medializáciou kampane 24-hodinovka pre darcovský portál Dobrá
Krajina. Cieľom kampane bolo získať
čo najviac darcov a dokázať, čo všetko
sa dá stihnúť za 24 hodín. Agentúra sa
zamerala na komunikovanie príbehov
neziskovej organizácie, ktoré mali osloviť ľudí a tým sa zapojiť do kampane
a uvedomiť si, čo sa dá urobiť v priebehu jedného dňa.
Kampane zamerané na mapovanie drogových lokalít pre OZ
Odyseus
OZ Odyseus získalo podporu zo strany
komunikačnej agentúry PRime time

pričom prvá kampaň bola zameraná na
podporu a rozvoj debatérov vo firmách
ako predpokladu dobrých a kvalifikovaných zamestnancov, druhá mala za cieľ
získať finančné prostriedky na chod
asociácie, avšak nie zadarmo. Debatéri poskytli firmám napríklad správu
firemnej sociálnej siete alebo kvalitné
a kvalifikované rečnícke školenia pre
zamestnancov daných firiem.
Ako prilákať viac ľudí a trhovníkov do Starej Tržnice pre
Alianciu Stará Tržnica
Accenture vypracovalo strategický plán
za účelom zefektívnenia a zvýšenia
ziskovosti podujatia TRH-PIAC-MARKT,
ktoré sa koná každú sobotu v Starej
Tržnici. Iniciatíva mala prilákať viac
ľudí na tieto trhy, ale aj rozšíriť zoznam

Nepretržitých 12 hodín pomáhali kreatívci
počas Pro Bono Maratónu neziskovkám.

Pro Bono
Maratón v číslach
→ 12 hodín
→ 12 tímov
→ Reklamné agentúry, právnici, konzultanti, manažéri
a generálni riaditelia

→ 12 projektov
→ 3 právne tréningy

Výročná správa 2015

63

Firmy v skupine Engage
zapájajú svojich zamestnancov
do dobrovoľníckych aktivít
V oblasti firemného dobrovoľníctva je na Slovensku aktívna skupina firiem
Engage. Ide o medzinárodnú sieť známych a spoločensky zodpovedných firiem,
ktoré rozvíjajú rôzne formy angažovanosti zamestnancov. Skupina začala fungovať v roku 2007, v roku 2015 mala 22 členov.
druhý ročník maratónu pro bono riešení v oblasti komunikácie, právneho
a biznis poradenstva sa uskutočnil
počas podujatia Naše Mesto.

Zbierku šatstva organizujeme pravidelne 2 krát do roka.

Členovia skupiny spoluorganizujú
najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto
a rozvíjajú inovatívne formy zapájania
zamestnancov od dlhodobého pro
bono poskytovania know-how po
krátkodobé maratóny a akcelerátory –

Popri spoločných aktivitách organizujeme 2-krát ročne zbierku potrieb
pre charitatívne organizácie a krízové
centrá. V roku 2015 sa nám podarilo
vyzbierať vyše 10-tisíc kg šatstva
a bytového textilu, 333 kg drogistického tovaru a 676 kg športových či kreatívnych potrieb. Aktuálne reagujeme
aj na potreby klientov týchto organizácií a na nákup základných potravín
sme pre nich vyzbierali stravné lístky
v hodnote 2182,65 eur.
V spolupráci s Agentúrou FOCUS sme
realizovali prieskum záujmu zamestnancov o pro bono dobrovoľníctvo. Do
prieskumu sa zapojilo 766 zamestnancov z 13 firiem skupiny ENGAGE, ktoré
sa zaviazali rozvíjať dobrovoľníctvo na

vyzbierali sme
v roku 2015:

Členovia Engage v roku 2015
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• Accenture

• Honeywell

• PwC

• Allen & Overy

• IBM Slovensko

• Samsung

• Citi

• Kinstellar

• Slovak Telekom

• DELL

• Kia Motors Slovakia

• Slovnaft

• EY

• KPMG Slovensko

• Slovenské elektrárne

• Foxconn

• Orange Slovensko

• Tatra banka

• Hewlett-Packard
Slovakia

• Philip Morris Slovakia

• Tesco Stores SR

Nadácia Pontis

• Provident Financial

Slovensku. Z prieskumu vyplynulo, že
polovica z oslovených zamestnancov
má skúsenosť s rôznymi formami
firemného dobrovoľníctva. Ako najčastejšie prínosy uvádzali získavanie znalostí, mäkkých zručností, osobný a profesionálny rozvoj, upevnenie vzťahu
s kolegami a lojalitu k firme, ktorá
dobrovoľníctvo rozvíja a záleží jej na
okolí. Výsledky prieskumu potvrdili, že
zamestnanci firiem by v rámci pomoci
neziskovým organizáciám privítali
viac dobrovoľníckych príležitostí, pri
ktorých by pomáhali nielen manuálne,
ale využívali aj svoje profesionálne
zručnosti. Prieskum tiež ukázal, že
najčastejšou prekážkou angažovanosti
zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách, je nedostatok času a pracovné
povinnosti. Ukazuje sa, že pre dobrú
stratégiu firemného dobrovoľníctva je
nevyhnutné flexibilné nastavenie pro
bono dobrovoľníckych aktivít pracovnému tempu zamestnancov.

→ 9849,5 kg oblečenia
→
→
→
→
→

a dojčenských potrieb
333 kg drogistického tovaru
a kuchynských potrieb
693 kg bytového textilu
a posteľnej bielizne
552 kg športových, školských
a relax potrieb
124kg kreatívneho materiálu do
chránených dielní a iných potrieb
stravné lístky 2182,65 eur

Pripravili sme mapu
sociálnych inovátorov
V spolupráci s organizáciou Ashoka sme zmapovali, kto sú ľudia, ktorí menia
Slovensko k lepšiemu. Mapovanie prebiehalo metódou snehovej gule.
Pýtali sme sa oslovených osobností, kto
sú ďalší zaujímaví ľudia, ktorí prinášajú
jedinečné prístupy pre riešenie spoločenských problémov. Najprv sme oslovili
prvých 20 ľudí vo vybraných oblastiach
a tí nám odporučili ďalších, ktorých
vnímajú ako sociálnych inovátorov,
expertov alebo podporovateľov, čím sa
guľa nabaľovala. Zamerali sme sa predovšetkým na tri oblasti, a to vzdelávanie,
sociálnu inklúziu, ale i aktívne občianstvo, podporu demokracie a komunitný
rozvoj. Urobili sme 204 rozhovorov,
získali 945 unikátnych mien. V priemere
nám jeden človek odporučil osem a pol
ďalších, čím dokopy zaznelo 1700 mien.

Mapa sociálnych inovátorov v číslach

204

402 : 543

8,5

945

1731

700

rozhovorov

nominovaných osôb

pomer žien a mužov
na mape
nominácií

priemerný počet
nominácií na rozhovor
nominovaných inštitúcií

POČET OSÔB NOMINOVANÝCH v oblastiach

253
413

Aktívne občianstvo,
podpora demokracie
a komunitný rozvoj

Sociálna inklúzia

279

Vzdelávanie

Mapa predstavuje veľmi pestrú zmes
ľudí, ktorých spája to, že sú vnímaní
ako nositelia pozitívnych zmien. Na
mape sa ocitli osobnosti z občianskeho
sektora, politici, biznismeni, lekári,
učitelia, novinári, kňazi, úradníci, ale aj
niektorí starostovia či prezident. Mapa
však nie je rebríčkom úspešnosti či kvality ľudí a nie sú na nej všetci, ktorí sa
na Slovensku snažia o pozitívne zmeny.
Na Slovensku a predovšetkým v regiónoch je ich totiž oveľa viac.
Čím častejšie bol daný človek nominovaný, tým je väčšia veľkosť jeho štvorca
na mape. Čím je zobrazený viac centrálne, o to viac prierezové pôsobenie
má daný človek alebo inštitúcia.
Po talianskej, rakúskej či českej mape
má tak svoju Mapu sociálnych inovátorov aj Slovensko, ktorú prezentujeme súbežne s poľskou a maďarskou
mapou. Každá z nich je unikát a predstavuje iný typ usporiadania vzťahov.
Mapa sociálnych inovátorov predstavuje obraz súčasného ekosystému
sociálnych inovácií. Je ilustráciou toho,
ako dokážeme spolupracovať a kde sa
ukrýva potenciál pre zvýšenie dopadu
našich aktivít.
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pilier

Rozvojová
spolupráca
v zahraničí
Pomáhame meniť
svet k lepšiemu
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, Bielorusku, ale aj v severnom Kosove.
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160

5 krajín

9 ľudí

účastníkov na
konferencii Rozvoj
a demokracia

projekty v 5* krajinách – v Keni,
Moldavsku, Bielorusku, severnom
Kosove a na Slovensku

Ivana Raslavská
Jakub Šimek
Tatiana Žilková
Simona Gembická
Ivana Uličná
Michal Cenker
Viktória Mlynárčiková
Miroslava Furjelová
Adriana Petrová
Matúš Plavecký
(externe)

*Zoznam krajín nie je kompletný. Z dôvodu ochrany našich partnerov vo výročnej správe neuvádzame.
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O sociálnych inováciách pre rozvoj diskutovali na konferencii Rozvoj a demokracia: (zľava) Ivan Debnár, James Ndiga, Eszter Vittorino, Masha Cheriakova a Aleksandr Skrabowsky.

Svetoví odborníci na rozvoj
sa stretli na medzinárodnej
konferencii Rozvoj a demokracia
V roku 2015 sme zorganizovali štvrtý ročník medzinárodnej konferencie Rozvoj
a demokracia, ktorý načrtol možný vývoj rozvojovej spolupráce po roku 2015.
Konferencia sa venovala témam ako
vytváranie sociálnych podnikov v Bielorusku, technologické inovácie vo
východnej Afrike až po úlohu vzdelávania vo svete. To všetko sa spomínalo aj
na pozadí slovenského predsedníctva
v Rade EÚ a globálnej pozície V4. Vyše
30 odborníkov z celého sveta vystúpilo
na konferencii v rámci prednášok a diskusných panelov.
Hlavnou rečníčkou konferencie bola
Mari Kuraishi, spoluzakladateľka a predsedníčka charitatívnej fundraisingovej
stránky GlobalGiving.org. Konferencia
sa nevyhla ani migračnej téme. Predstaviteľka Európskej komisie Katarína
Mathernová pripomenula, že občianska
vojna v Sýrii prebieha 4 roky, no únia sa
na jej následky nepripravovala. Konfe-

68

Nadácia Pontis

rencia Rozvoj a demokracia 2015 bola
spolufinancovaná zo zdrojov oficiálnej
rozvojovej pomoci – SlovakAid, Európskej komisie, UNDP a Medzinárodného
vyšehradského fondu.
Po konferencii sa konalo aj tradičné
odovzdávanie Zlatej plakety ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rozvojovú a humanitárnu
pomoc. Miroslav Lajčák, minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, udelil cenu Márii Sliackej.
Mária Sliacka je projektová riaditeľka
mimovládnej organizácie ADRA Ukrajina a vedie humanitárny projekt
rekonštrukcie vojnou poškodených
domov na východe Ukrajiny a projekt
finančnej pomoci pre vysídlencov
z Krymu a z východu Ukrajiny do Kyjeva.

rozvoj
a demokracia

1
160

deň

účastníkov konferencie
		 z 19 krajín

35
7
1
9
1
15

rečníkov
tém konferencie
zborník z konferencie
partnerov
mediálny partner
mediálnych výstupov

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Neziskovky sa vzdelávali na
NGO Leadership Bootcampe
V spolupráci s University of Michigan sme zorganizovali 4-dňový tréning na
posilnenie občianskej spoločnosti pre jej 20 predstaviteľov z Bieloruska, Ruska,
Ukrajiny, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Slovenska, Macedónska, Srbska,
Kosova a Tuniska.

Účastníci NGO Leadership Bootcampu, ktorý sa konal v októbri 2015 v Bratislave.

Bootcamp spojil jedinečnú expertízu Nadácie Pontis v oblasti
podpory demokratizácie a rozvoja občianskej spoločnosti
a University of Michigan, ktorá sa zameriava na posilňovanie
demokratickej zodpovednosti vo svete. Bootcamp bol otvorený pre účastníkov z krajín, v ktorých sa autoritárske režimy
zrútili. Ako ukázali nedávne udalosti na Ukrajine, v Rusku
alebo Tunisku, existuje naliehavá potreba posilniť činnosť
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré vytvárajú priestor
na pozitívne sociálne a politické zmeny.
Cieľom tréningu bolo posilniť udržateľnosť a efektivitu
organizácií, ktoré sa zameriavajú na rozvoj demokracie,
právneho štátu a ľudských práv vo svojich domovských štátoch. Vedúci predstavitelia mimovládnych organizácií rozvíjali svoje manažérske kapacity, nástroje a zručnosti, ktoré im
pomôžu úspešne zapojiť širokú verejnosť, vládu a medzinárodných partnerov do tohto rozvoja. Program sa zameriaval
na to, ako vybudovať silnú organizáciu, jej víziu a stratégiu,
a tiež na finančné riadenie, marketing a mobilizáciu zdrojov.

NGO LEADERSHIP BOOTCAMP
v číslach:

4 20 4
dni

účastníkov z 11 krajín

tréneri
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Študentky strednej školy Kajire Girls High School, ktorá je zapojená do programu Sote ICT.

Vzdelávame mladých Keňanov,
aby sa mohli uplatniť na trhu práce

Aká je
situácia
v Keni?

Aj napriek tomu, že Keňa je výrazným lídrom v mobilných technológiách,
väčšina mladých Keňanov má obmedzený prístup k počítačom a internetu, čo ich výrazne znevýhodňuje na trhu práce. Navyše, možnosť
dostať sa na kenskú univerzitu majú len žiaci, ktorí ukončili strednú školu
so známkami od B lepšie, čo predstavuje necelé 3 percentá prijatých
žiakov z celkového počtu študentov s ukončenou strednou školou.

Čo robíme v Keni?
Keďže vysoká nezamestnanosť mladých
ľudí je v Keni naliehavým problémom,
myslíme si, že lepšie a kvalitnejšie vzdelanie je jedným z faktorov, ktoré výrazne
zvyšujú šance mladých Keňanov získať
prácu. V oblasti rozvojovej spolupráce
pôsobíme v Keni od roku 2010, kedye
sme s projektovým partnerom Kasigau
Wildlife Trust založili program Sote ICT.
Momentálne pôsobíme na 12 stredných školách v kraji Taita Taveta, kde
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sme zaviedli projektové vyučovanie,
cvičné firmy a IT kluby. V roku 2015 sme
mali 460 členov IT klubov, ktorých sme
podporili v získaní praktických počítačových a podnikateľských zručností.
Od roku 2013 žiaci založili a manažujú
spolu 28 cvičných firiem, ktoré sú registrované v Practice Enterprise Network
a cvične podnikajú medzi sebou navzájom, ale aj so žiakmi zo Slovenska.
V apríli 2015 sme zorganizovali prvý
veľtrh cvičných firiem v meste Voi.
Veľkým úspechom projektu bolo otvo-

renie Sote Hubu v meste Voi, ktoré má
byť centrom pre absolventov našich
IT klubov a širšej verejnosti na rozbeh
vlastného podnikania. Pri odovzdávaní
metodológie cvičných firiem do Kene
nás mentoruje Slovenské centrum
cvičných firiem pri ŠIOV. Vďaka nemu je
Sote Hub na dobrej ceste stať sa v roku
2016 pridruženým členom Practice
Enterprise Network.
Počas školského roku stredoškoláci
tvoria reklamné brožúry, videá, podni-

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Čo sa nám podarilo v Keni v roku 2015?
kateľské plány a finančné dokumenty
a blogujú o svojich cvičných firmách.
Organizujeme súťaže v tvorbe životopisov, reklamných videí, esejí, podnikateľských plánov vo forme Business
Model Canvas a obchodných prípadov.
Pravidelne ich navštevujú naši kenskí
spolupracovníci. Dvaja absolventi
stredných škôl, na ktorých pôsobíme,
sa stali súčasťou nášho projektového
tímu v Keni. Absolvent Gift Mtambo
koordinuje a mentoruje cvičné firmy
a Lucia Muthoni pracuje na budovaní
komunity a získavaní členov v Sote
Hub.
V novootvorenom Sote Hub sme mali
prvý trojdňový seminár zameraný
na základy programovania webstránok a mobilných aplikácii. Tým sa
položil základ pre dva kluby členov
Sote Hubu – Coding Club a Sote Tech
Queens.

→ Otvorili sme Sote Hub pre našich

→ Viac ako 5000 žiakov malo osoh

→ Rozšírili sme naše portfólio zručností

→ V súťaži obchodných prípadov cvič-

→ V meste Voi sme zorganizovali prvý

→ Slovenskí žiaci z 9 cvičných firiem

→ Začali sme úzko spolupracovať

→	Dobrovoľníčka Eva Kis Lengyelová

absolventov a mladých podnikateľov
v meste Voi
o digitálnu fabrikáciu a programovanie

veľtrh cvičných firiem v Keni tvorený
z 10 škôl

s prvým start-up hubom v Afrike –
iHub a so Swahilibox

→ Pôsobíme už na 12 školách (v roku
2015 sme sa rozšírili na ďalšie 2
dievčenské stredné školy)

→ Zlepšujeme podnikateľské a IT

zručnosti 460 žiakom v 12 IT kluboch
a 28 cvičných firmách

z našej dlhodobej podpory informatizácie kenských škôl

ných firiem sme pomohli vytvoriť 13
partnerstiev
nadviazali obchodnú komunikáciu
s kenskými rovesníkmi

pôsobila na 10 kenských školách
a učila žiakov v cvičných firmách
ako zlepšiť marketing a vedieť si
pripraviť tzv. Business Model Canvas

→ Bývalá dobrovoľníčka a súčasná koordinátorka projektu, Ivana Uličná,
vyhrala ocenenie Dobrovoľník roka
2014 v kategórii SlovakAid

Projektový koordinátor Nadácie Pontis Jakub Šimek s absolventkami Sote ICT v priestoroch Sote Hubu.
Výročná správa 2015
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V severnom Kosove
prepájame komunity
Aká je
situácia
v severnom
Kosove?

Takmer dve desaťročia čelí severná časť Kosova spoločensko-politickej a ekonomickej nestabilite. Dlhodobá frustrácia občianskej
spoločnosti zo závislosti na externých faktoroch spôsobili, že pocit
stotožnenia sa s otázkami správy vecí verejných a motivácia ľudí na
nej participovať sú extrémne nízke. Rok 2015 však priniesol novú
nádej na posun v riešení patovej situácie na severe, prostredníctvom dohody o vzniku Asociácie municipalít so Srbskou majoritou
v Kosove. Implementácia jednotlivých krokov dohody bude zdĺhavá
a náročná, a normalizácia vzťahov medzi jednotlivými komunitami
v krajine bude projektom na dlhé obdobie. Avšak, postupné sprehľadnenie systému inštitúcií v severnom Kosove, potenciálne otvára
cestu k rozvoju regiónu.

Čo robíme
v severnom Kosove
Snažíme sa zvyšovať participáciu
mladých ľudí na rozhodovacích procesoch na miestnej aj národnej úrovni.
S partnerskou organizáciou NGO
AKTIV realizujeme aktivity, ktoré sa
snažia prepájať komunity. Podporili
sme 6 komunitných a advokačných
projektov organizácií v Severnom
Kosove. Okrem toho sme realizovali
školenia mladých aktivistov, zamerané
na účinné formy občianskej angažovanosti vo veciach verejného záujmu.
Kosovskí aktivisti mali možnosť spolupracovať so slovenskými mentormi,
ktorí boli pre nich zdrojom odborných
vedomostí, ako aj slovenských skúseností s budovaním aktívnej občianskej
spoločnosti. Zúčastnili sa aj na mieru
šitých študijných návštev na Slovensku, ktoré im predstavili inovatívne
prístupy k riešeniu problémov komunity.
Keďže jedným z hlavných cieľov
programu je vytvorenie fungujúcej
siete medzi municipalitami severného
Kosova, štátnymi a regionálnymi inštitúciami Kosova, donormi a občianskou
spoločnosťou, vyvrcholením projektu
bol v decembri 2015 „Trh mimovládok“
v Mitrovici.
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Organizácia Sinergija zo severného Kosova vzdeláva mladých ľudí v otázkach tolerancie,
prevencie násilia a rodovej rovnosti.

Čo sme dosiahli v Kosove v roku 2015:
→ Podporili sme 6 komu-

nitných a advokačných
projektov v hodnote
35 000 eur

→ Zorganizovali sme tréning pre 20 aktivistov
z Kosova zameraný na
advokačné kampane
a komunikáciu

→ Zorganizovali sme 12

študijných pobytov na
Slovensku a desiatky
stretnutí so slovenskými inštitúciami
a organizáciami

→ 5 slovenských men-

torov a desiatky konzultačných hodín pre

kosovských grantistov,
viac ako polovica pro
bono.

→ Vyše 50 medziná-

rodných a miestnych
účastníkov trhu mimovládok v Mitrovici

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Viktória Mlynárčiková, programová manažérka Nadácie Pontis, sa v Moldavsku stretla so zástupcami CALM.

Moldavsku pomáhame
s decentralizáciou
Aká je
situácia
v Moldavsku?

Aj napriek zahraničnej pomoci, rozvojovej spolupráci a investíciám, je Moldavsko
najchudobnejšou krajinou Európy. Z politického hľadiska bol rok 2015 pre Moldavsko extrémne krušný. Patová situácia po parlamentných voľbách, nepretržité
verejné protesty v hlavnom meste Kišineve, neistoty spájané s budúcnosťou
Podnesterska, ale aj pozitívna správa pre proeurópsky orientovaných voličov
v podobe podpísania asociačnej dohody s EÚ, vrátane dohody o voľnom obchode.

Čo sa nám podarilo
v Moldavsku?
V Moldavsku prebieha proces decentralizácie, ktorého cieľom je prenos
kompetencií zo štátnej úrovne na
miestnu, čím by sa znížila „diktatúra“
štátu voči samosprávam. Keďže Slovensko má s decentralizáciou bohaté
skúsenosti a možno ju pokladať za
úspešnú, za Nadáciu Pontis chceme
s Moldavskom zdieľať tieto skúsenosti.
Aj napriek ťažkej politickej situácii
sa nám v spolupráci s našimi projek-

tovými partnermi Združením miest
a obcí Slovenska a CALMom (Congress
of Local Authorities from Moldova),
ktorý združuje viac ako 600 z 900
municipalít v Moldavsku, darilo intenzívne spolupracovať s predstaviteľmi
miest a obcí v Moldavsku pri posilňovaní ich pozície a zlepšovaní komunikačných schopností voči verejnosti, ale
aj centrálnym orgánom štátnej moci.
Obdobie pred komunálnymi voľbami
sme sa venovali predovšetkým spracovaniu strategických dokumentov
a praktických manuálov pre potreby

CALM. Po voľbách sme pracovali už
s novozvolenými starostami, uskutočnili sme viac ako 30 tréningov
v jednotlivých rajónoch a 5 stretnutí
pracovných skupín. Na všetkých aktivitách sa podieľali slovenskí experti
buď poskytnutím našich skúseností
z procesu decentralizácie, spoluprácou
pri príprave dokumentov, alebo aj priamymi konzultáciami predstaviteľov
moldavskej partnerskej organizácie.
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V Bielorusku podporujeme
expertov a presadzujeme
zodpovedné podnikanie
Aká je situácia
v Bielorusku?

Bielorusko čelí mnohým politickým a ekonomickým problémom,
ktoré sú dôsledkom komplexnej geopolitickej situácie v regióne,
ako aj vážnej ekonomickej krízy s pesimistickou prognózou.
Oba faktory sú skutočnou výzvou pre stabilitu krajiny.

• Úloha a potenciál nezávislých
odborových hnutí pri ochrane práv
zamestnancov a stimulácii verejnej
diskusie o príslušnej legislatíve

Slavomíra Urbanová, programová koordinátorka Nadácie Pontis, v novembri 2015 vystúpila na CSR Forum v Minsku.

Čo sa nám podarilo
v Bielorusku?
Od roku 2003 pomáhame domácej bieloruskej expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach nedemokratického
režimu. 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. Naše výskumné granty podporili
vypracovanie troch rozsiahlych analytických štúdií a prieskumov, ktoré majú
pomôcť našim partnerom, miestnym
iniciatívam, pri príprave advokačných
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stratégií voči verejnosti, expertom
i miestnym autoritám. Naším cieľom je
vytvárať príležitosti pre odbornú verejnosť, aby mohla diskutovať o trendoch
vo vývoji v Bielorusku a tiež prispievať
k vytváraniu priestoru pre alternatívne
riešenia v oblasti konkrétnych politík.
3 rozsiahle analytické
štúdie – prieskumy na témy:
• Dodržiavanie ľudských práv a základných pracovných štandardov pri
zamestnávaní v Bielorusku
• Povedomie o aktivitách organizácií
pôsobiacich v environmentálnych
témach a motivácia/potenciál občanov zapájať sa do týchto aktivít

Od roku 2009 podporujeme v Bielorusku tému zodpovedného podnikania.
V roku 2015 sme pokračovali v projekte
prepájania občianskej spoločnosti
a biznis sektora, 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 27. marca 2015
odovzdávanie druhého Ocenenia CSR
Awards v Bielorusku. V druhom ročníku Ocenenia za zodpovedné podnikanie nominovalo 13 spoločností spolu
20 projektov v 9 kategóriách. Oproti
prvému ročníku ide o pokles v počte
nominovaných projektov, kde ich bolo
27, ale stále ide o pomerne silný záujem firiem o ocenenie aj napriek zhoršujúcej sa finančnej kríze v Bielorusku.
V máji sa naši partneri z Fond of Ideas
počas študijnej cesty na Slovensko
inšpirovali na našej konferencii CEE
CSR Summit 2015. Následne použili
časti z nášho formátu konferencie
a pozvali dánskeho spíkra z Goodvertising, Thomasa Kolstera, a našu kolegyňu Slavomíru Urbanovú ako spíkrov
na ich CSR Forum, ktoré sa uskutočnilo
v Minsku 26. novembra 2015.

Barnabas Mwansa prednášal študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre o európskych politikách v rozvoji.

Presadzujeme rozvojové
vzdelávanie na vysokých
školách a zvyšujeme povedomie
verejnosti o rozvojových témach
Našim cieľom je priblížiť rozvojové témy prostredníctvom ich integrácie do vyučovania na vysokých školách a posilniť tak pocit globálneho občianstva u študentov. Vedieme ich tak k zodpovednému správaniu a spotrebe. V spolupráci
s akademikmi a odborníkmi v oblasti rozvojového vzdelávania pripravujeme
učebné a metodické materiály pre pedagógov, ktorí nadväzujú nové kontakty v krajinách globálneho Juhu prostredníctvom stáži a študijných ciest. Pre
študentov organizujeme prednášky a informačné kampane, ktorých cieľom je
zvýšiť povedomie o význame integrácie rozvojového vzdelávania na Slovensku.
Naše aktivity v roku 2015
V roku 2015 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 18 prednášok a diskusií, ktoré boli
zamerané na rozvojové témy. Prednášky pripravili experti z Kene, Zambie
a Veľkej Británie. Podporou expertov
z krajín globálneho Juhu sa snažíme
vyrovnať rozvojový diskurz a posil-

niť obojstrannú výmenu skúseností
medzi Severom a Juhom. Prednášky sa
venovali témam ako udržateľný rozvoj,
poľnohospodárstvo v krajinách globálneho Juhu, potravinová bezpečnosť,
inovácie pre rozvoj, etika v podnikaní,
atď. Prednášajúcimi boli: David Ogiga
(Keňa), Barnabas Mwansa (Zambia),
James Ndiga (Keňa), Simon Lightfoot
(Veľká Británia). Štyria slovenskí akademici a pedagógovia sa zúčastnili
študijných pobytov v Keni a v Zambii,
počas ktorých sa zameriavali na spô-

soby integrácie rozvojových tém do
univerzitného vzdelávania.
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 pokra-
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Daniel Krošlák z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Johana Paluchová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zúčastnili študijnej cesty v Zambii.

čovala tento rok ďalej v rámci projektu
UNIDEV, ktorý bol realizovaný v spolupráci 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.
Vydali sme novú knihu
Vydali sme novú knihu s názvom Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy II,
v ktorej sa 10 autorov venuje témam
ako význam rozvojového vzdelávania,
antropológie v rozvoji, témam zodpovedného podnikania, poľnohospodárstva v krajinách globálneho Juhu,
a úlohe žien v ňom. Kniha je výbornou
pomôckou pre vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venujú témam rozvojového
vzdelávania, rozvojovej a humanitárnej spolupráce, chudobe a nástrojom
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boja proti chudobe a zodpovednému
podnikaniu. Každá kapitola obsahuje
aj metodologickú časť, ktorej cieľom
je pomôcť učiteľom priblížiť študentom jednotlivé témy prostredníctvom
konkrétnych výučbových nástrojov.
Spolu s prvou publikáciou vydanou
minulý rok, publikácia svojim obsahom
a zameraním 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.
Otvorili sme pilotný kurz
rozvojového vzdelávania
V spolupráci s Poľnohospodárskou
univerzitou sme otvorili pilotný kurz
rozvojového vzdelávania, ktorého sa
zúčastnilo 10 študentov. Tí boli po
absolvovaní odmenení certifikátmi.
Pre verejnosť sme pripravili informačnú
kampaň o našich projektoch v rámci
podujatia Rozvojový deň 2015, 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 online advokačnú
kampaň na podporu integrácie rozvojového vzdelávania na univerzitách na
Slovensku, Cypre a v Írsku.

Rozvojové
vzdelávanie
v číslach:
→ Zorganizovali sme 18 prednášok
a diskusií na slovenských univerzitách, ktoré boli zamerané
na rozvojové témy

→ 4 slovenskí akademici a peda-

gógovia sa zúčastnili študijných
pobytov v Keni a v Zambii

→ Akademická skupina mala 60
členov

→ Vydali sme 1 knihu Rozvojové

vzdelávanie: Témy a metódy II

→ Otvorili sme 1 pilotný kurz roz-

vojového vzdelávania, ktorého
sa zúčastnilo 10 študentov

→ Spustili sme 1 informačnú

kampaň a 1 online advokačnú
kampaň

Rozvojová spolupráca v zahraničí

David Ogiga prednášal študentom slovenských univerzít v Nitre, Bratislave a v Banskej Bystrici.
Výročná správa 2015
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Finančná
správa
Takto sme
spravovali naše
financie v roku 2015
Nadácia Pontis využíva rôzne zdroje financií, ktoré následne rozdeľuje
neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom.
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Finančná správa za rok 2015
Súvaha k 31. 12. 2015 (v Eur)
Strana aktív

Bezprostr. predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

612 052,95

263 615,89

348 437,06

352 455,55

1.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

130 757,00

82 007,38

48 749,62

42 504,39

Softvér

105 857,00

82 007,38

23 849,62

42 504,39

24 900,00

–

24 900,00

–

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

481 295,95

181 608,51

299 687,44

309 951,16

Stavby

410 547,55

110 860,11

299 687,44

309 951,16

–

–

Obstaranie dlhod. nehm. majetku
2.

Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

16 922,13

16 922,13

–

–

Drobný dlhodobý hmotný majetok

53 826,27

53 826,27

–

–

–

–

–

2 615 878,89

1 715,88

2 614 163,01

4 223 765,92

717 279,65

1 715,88

715 563,77

893 199,30

Obstaranie dlhod. hmotného majetku
B. OBEŽNÝ MAJETOK
3.

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky

53 271,30

53 271,30

25 556,29

662 292,47

662 292,47

866 954,91

Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
4.

FINANČNÝ MAJETOK
Pokladnica

–

–

1 715,88

1 715,88

–

688,10

1 898 599,24

–

1 898 599,24

3 330 566,62

3 225,32

3 225,32

1 807,58

1 895 373,92

1 895 373,92

3 328 759,04

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

44 172,79

44 172,79

10 143,50

1.

44 172,79

44 172,79

9 970,52

–

–

172,98

3 006 772,86

4 586 364,97

Bankové účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK celkom

3 272 104,63
Strana pasív

265 331,77

Bezprostr. predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

2 090 426,54

–

2 090 426,54

3 113 102,69

1.

2 032 066,33

–

2 032 066,33

3 076 203,26

155 027,67

–

155 027,67

155 027,67

1 877 038,66

–

1 877 038,66

2 921 175,59

Fondy účtovnej jednotky ostatné

–

–

–

–

Ostatné fondy

–

Imanie a Fondy organizácie
Základné imanie
Fondy tvorené podľa osob. predpisu

2.
3.

Výsledok hospodárenia min. rokov

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2.
3.

36 643,98

–

21 460,78

255,45

–

39 434,87

54 690,54

REZERVY ZÁKONNÉ

4 111,58

–

4 111,58

6 836,88

Krátkodobé rezervy

4 111,58

–

4 111,58

6 836,88

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

324,40

–

324,40

485,52

Sociálny fond

324,40

–

324,40

485,52

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

34 998,89

–

34 998,89

47 343,28

Záväzky z obchodného styku

26 013,99

–

26 013,99

40 735,40

Záväzky voči zamestnancom

310,40

–

310,40

1 500,00

–

–

–

–

8 674,50

–

8 674,50

4 242,56

Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)

–

–

–

865,32

BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY

–

–

–

24,86

Dlhodobé bankové úvery

–

–

–

–

Bežné bankové úvery

–

–

–

24,86

876 911,45

–

876 911,45

1 418 571,74

–

–

–

41 185,99

876 911,45

–

876 911,45

1 377 385,75

3 006 772,86

–

3 006 772,86

4586364,97

Daňové záväzky

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
PASÍVA celkom

80

–

36 899,43

21 460,78

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.

4.

–

39 434,87

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.

36 899,43

–

Nadácia Pontis

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2015 (v Eur)
Činnosť

Číslo
účtu

Náklady

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

511

Opravy a udržiavanie

16 290,46

512

Cestovné

20 780,50

513

Náklady na reprezentáciu

52 694,05

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne poistenie

527

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľ. zdaňovaná

Spolu

Bezprostr. predchádz. účt.
obdobie

44 657,87

17 000,00

61 657,87

1 983,82

–

1 983,82

1 929,80

16 290,46

12 689,33

–

20 780,50

29 727,12

–

52 694,05

40 264,87

907 210,22

55 091,34

962 301,56

1 055 578,87

190 033,72

–

190 033,72

208 454,00

62 953,56

–

62 953,56

70 213,04

Zákonné sociálne náklady

3 132,37

–

3 132,37

3 074,97

528

Ostatné sociálne náklady

132,77

–

132,77

–

538

Ostatné dane a poplatky

2 753,10

–

2 753,10

2 459,57

541

Zmluvné pokuty a penále

6,00

–

6,00

14,39

544

Úroky

1,37

–

1,37

0,86

545

Kurzové straty

10 808,39

–

10 808,39

850,07

549

Iné ostatné náklady

7 336,11

–

7 336,11

6 198,10

551

Odpisy DNM a DHM

42 964,89

–

42 964,89

47 345,98

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady

–30,00

–

–30,00

1 745,88

688 879,08

–

688 879,08

630 955,48

800,00

–

800,00

368 631,30

2 839 241,24

–

2 839 241,24

2 216 889,53

427 601,28

–

427 601,28

–

5 320 230,80

72 091,34

5 392 322,14

4 797 134,24

Spolu

Bezprostr. predchádz. účt.
obdobie

Činnosť

Číslo
účtu

Náklady

644

Úroky

645

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

649

Iné ostatné výnosy

656

Výnosy z použitia fondu

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

667

Prijaté príspevky z verejnej zbierky

Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

100 030,98

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľ. zdaňovaná

–

279,05

279,05

323,48

33 080,10

–

33 080,10

22 420,08

14 921,72

–

14 921,72

14 921,76

194 984,78

73 013,05

267 997,83

218 744,96

350 484,27

–

350 484,27

319 810,87

1 157 448,42

–

1 157 448,42

1 147 280,21

22 562,96

–

22 562,96

468 653,70

3 087 481,76

–

3 087 481,76

2 606 431,64

479 790,98

–

479 790,98

–

5 340 754,99

73 292,10

5 414 047,09

4 798 586,70

20 524,19

1 200,76

21 724,95

1 452,46

–

264,17

264,17

1 197,01

20 524,19

936,59

21 460,78

255,45
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Nadačné fondy v roku 2015 – prehľad (v Eur)
Názov

stav k 1.1.2015

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

1 680 135,37

Nadačný fond PCA Peugeot v Nadácii Pontis

príjem

výdaj

stav k 31.12.2015

1 680 135,37

–

poznámka
aj z 2% aj z vkladu spoločn.

–

70 255,00

10 300,00

59 955,00

z 2%

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

686 436,91

692 830,02

776 922,98

602 343,95

aj z 2% aj z vkladu spoločn.

Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis

213 294,03

200 161,66

315 088,53

98 367,16

aj z 2% aj z vkladu spoločn.

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

160 595,86

399 752,33

160 595,86

399 752,33

aj z 2% aj z vkladu spoločn.

Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis

–

444 191,42

227 861,74

216 329,68

z 2%

Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis

34 946,45

237 597,29

196 937,33

75 606,41

aj z 2% aj z vkladu spoločn.

Nadačný fond pre Transparentné Slovensko

46 300,00

80 833,33

94 200,00

32 933,33

aj z 2% aj z vkladov firiem

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

37 308,63

15 198,91

37 308,63

15 198,91

z 2%

–

41 551,44

18 000,00

23 551,44

z 2%
aj z 2% aj z vkladu spoločn.

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis
Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis
Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

8 774,53

35 242,04

30 975,00

13 041,57

15 934,07

47 975,95

52 122,58

11 787,44

z 2%

4 542,61

39 191,38

37 674,69

6 059,30

aj z 2% aj z vkladu spoločn.
z 2%

3 579,49

7 500,82

4 579,49

6 500,82

20 381,64

65 764,80

20 381,64

65 764,80

z 2%

Fond AXA v Nadácii Pontis

–

14 571,10

1 584,00

12 987,10

z 2%

Fond LEAR v Nadácii Pontis

z 2%

Nadačný fond MOBIS v Nadácii Pontis

8 946,00

5 536,00

8 946,00

5 536,00

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 1.1.2015 – 31.10.2015

–

120 194,77

–

120 194,77

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 1.11.2015-31.10.2016

–

16 505,72

–

16 505,72

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá krajina
DK 1.1.2015 – 30.11.2015

–

76 909,20

–

76 909,20

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá krajina
DK 1.12.2015-31.12.2015

–

17 713,73

–

17 713,73

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina Doma Dobre

–

610,00

610,00

–

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina pre Ukrajinu

–

6 043,01

6 043,01

–

z verejnej zbierky

2 921 175,59

2 636 129,92

3 680 266,85

1 877 038,66

Spolu
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti Nadácie
a osobitne výšku nákladov na správu nadácie
2015

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

Grantový program

3 087 116,55 €

57,25%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti

379 480,55 €

7,04%

48 120,73 €

0,89%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina
Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

95 943,29 €

1,78%

Granty slovenským MVO v rámci projektu Srdce pre deti

43 962,08 €

0,82%

Granty zahran. partnerom v projektoch DDA / Bielorusko

102 600,25 €

1,90%

56 322,20 €

1,04%

Granty zahran. partnerom v projektoch DDA / Keňa
Granty zahran. partnerom v projektoch DDA / Moldavsko

52 796,42 €

0,98%

Granty zahran. partnerom v projektoch DDA / Balkan

58 726,06 €

1,09%

Granty zahran. partnerom v projektoch DDA / Rusko

30 653,47 €

0,57%

800,00 €

0,01%

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Priame programové náklady
Grantový program – správa, monitoring, rozvoj

271 605,97 €

5,04%

Projekty pre nepočujúcich z fondu Telekom: Mobilný pedagóg a iné

100 253,59 €

1,86%

Business Leaders Forum – správa, blf web, ost.aktivity

95 886,59 €

1,78%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Rozvoj obč. spoločnosti v Rusku

80 158,71 €

1,49%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Globálne vzdelávanie, UNIDEV

78 481,00 €

1,46%

Hlavy pomáhajú, Advokáti Pro Bono, Ashoka

68 880,27 €

1,28%

Projekt z fondu Enel: Ekoobec – audity verejného osvetlenia

68 459,11 €

1,27%

Program Srdce pre deti

64 671,12 €

1,20%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Bieloruský program

62 575,47 €

1,16%

Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, Firemné dobrovoľníctvo,

61 820,26 €

1,15%

Via Bona Slovakia za rok 2014 v roku 2015

51 456,55 €

0,95%

Program Dobrá krajina

51 062,57 €

0,95%

XII. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní – CEE CSR Summit

49 457,68 €

0,92%

Ostatné sociálne projekty realizované v rámci firemnej filantropie

42 833,02 €

0,79%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Kenský projekt

34 506,61 €

0,64%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Západný Balkán

32 929,14 €

0,61%

Leadership Bootcamp projekt

32 805,13 €

0,61%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Rozvojová Konferencia IV.ročník

29 505,07 €

0,55%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Moldavský projekt

28 612,81 €

0,53%

Projekt Major Donors

20 000,07 €

0,37%

VIII. Fórum o firemnej filantropii a iné ostatné aktivity FF

16 715,37 €

0,31%

1 764,12 €

0,03%

Demokratizácia a rozvojová pomoc – ostatné malé projekty
Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

Rozdelenie nákladov na granty,
vlastné projekty a admin

91 624,48 €

1,70%

5 392 586,31 €

100,00%

Rozdelenie podľa pilierov len
projekty a admin bez grantovej
činnosti

2%

25 %

grantová
činnosť
programy
Nadácie Pontis

73 %

admin Nadácie
Pontis

6%

firemná filantropia

8%

demokratizácia a rozvojová spolupráca

38 %

10 %

firemné dobrovoľníctvo a probono
rozvoj zodpovedného
podnikania

11 %

admin Nadácie Pontis

27 %

individuálna
filantropia
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2015
Prijatý podiel dane „2%“ – použité na projekty a granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO – 2%

2015

v%

3 087 481,76 €

57,0%

Prijaté príspevky – granty, dary od organizácií
Granty zo Slovak Aid – SAMRS a ZMOS na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci

279 910,60 €

5,2%

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

298 467,22 €

5,5%

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

323 302,47 €

6,0%

Prijaté príspevky na projekt Via Bona Slovakia a ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia

70 118,44 €

1,3%

Prijaté príspevky na zbierky Dobrá krajina a Srdce pre deti na granty pre iné MVO, pre deti a na správu projektu

24 243,96 €

0,4%

Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania

13 000,00 €

0,2%

Prijaté príspevky na projekt Naše Mesto a ostatné aktivity piliera Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

98 405,73 €

1,8%

Výnosy z činnosti:
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR vzdelávanie

115 581,84 €

2,1%

34 529,62 €

0,6%

Výnosy z aktivít: administrácia projektu Srdce pre deti

33 999,75 €

0,6%

Výnosy z aktivít: pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, dobrovoľníctvo, Advokáti Pro Bono, Ashoka

56 264,55 €

1,0%

27 622,07 €

0,5%

Výnosy z aktivít: administrácia fondov a Fórum o firemnej filantropii, pracovná skupina ŠKI

Výnosy z aktivít: Medzinárodná konferencia o rozvojovej spolupráci
Ostatné výnosy z činnosti
Úroky bankové – bežné účty
Kurzové zisky
Prijaté dary (Accenture / Mafin)

279,05 €

0,0%

33 080,10 €

0,6%

14 921,72 €

0,3%

Výnosy z použitia fondov:
Admin z fondov z podielu zaplatenej dane – 2%

210 886,57 €

3,9%

20 642,70 €

0,4%

Admin z fondov tvorených z darov
Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane – 2%

65 390,00 €

1,2%

Projekty z fondov tvorených z darov

53 565,00 €

1,0%

Prijaté príspevky – dary od jednotlivcov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina

5 673,60 €

0,1%

16 889,36 €

0,3%

Prijaté príspevky – do verejnej zbierky
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina

100 791,75 €

1,9%

Prijaté príspevky na projekty Darcovského projektu Srdce pre deti

378 999,23 €

7,0%

5 414 047,09 €

100,0%

SPOLU výnosy

Prehľad o výnosoch 2015
v členení podľa druhu

32 %

prehľad o výnosoch 2015 –
podľa zdrojov

1%
6%

8%

5%

5%
9%

62 %

10 %
62 %

Prijaté príspevky z podielu dane

Asignácia dane

Prijaté príspevky z grantov a darov

Dary od firiem finančné

Výnosy z činnosti

Dary od jednotlivcov a dary do
verejných zbierok
Granty od Slovak Aid

84
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Dary od firiem nefinančné a iné
príjmy
Dary a granty od iných nadácií
(aj zahraničných) a EU
Príijmy od firiem a organizácií
za poskytnuté služby

Výrok audítora
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Dary od firiem, neziskových
organizácií a verejných
inštitúcií v roku 2015
Accenture s.r.o. a Accenture Global
Fund

KIA Motors Slovakia s.r.o.

SAP Slovensko a.s.

AT&T Global Network Slovakia s.r.o.

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Slovak telekom, a.s.

Linde gas a.s.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS), SR

Azet a.s.
Britské veľvyslanectvo na Slovensku
CEE TRUST of
Centrum pre filantropiu n.o., SR
ČSOB, a.s.
DM Drogerie Markt s.r.o.
Embraco Slovakia s.r.o.
European Union, European Commission
EY, Ernst & Young k.s.
Foundation open society, Švajčiarsko
Genpact Slovakia s.r.o.
Global Giving
Groupe PSA Peugeot Citroen
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Honeywell s.r.o.
ING Bank N.V. pobočka zahr. banky
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
Kaufland Slovenská republika v.o.s

Medzinárodný Vyšehradský fond –
International Visegrad Fund
Ministerstvo zahraničných vecí
Dánskeho kráľovstva – DANIDA
Mondelez EBSC, s.r.o.
Nadácia Allianz, SR
Nadácia otvorenej spoločnosti –
NOS/OSF
NGO Support Centre, Cyprus
Novartis Slovakia s.r.o.
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Platforma MVRO v SR
Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne a.s.
Pontis n.o.
PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.
Profesia s.r.o.
Ringier Axel Springer a.s.
Robert Bosh s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s. člen
skupiny Enel
Sovereign Tourism, UK
The Management System International, USA
The Wiliam Davidson Institute, USA
Trulik medical Technology s.r.o.
UNDP Regional Centre for Europe
and the CIS, Turkey
USAID
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku
Veľvyslanectvo USA v Slovenskej
republike
Východoslovenská energetika, a.s.
White & Case s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
Združenie miest a obcí SR – ZMOS

Príspevky z podielu dane od firiem
Accenture, s.r.o.

Foxconn

NN Tatry Sympatia

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Heineken Slovensko a.s.

PCA Peugeot Slovensko a.s.

Asecco Solution a.s.

Hewlett – Packard s.r.o.

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne a.s.

AXA a.s.

Hillbridges, s.r.o.

bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Honeywell s.r.o.

PricewaterhouseCoopers
Slovensko s.r.o.

BOSH Robert s.r.o.

KIA Motors Slovakia s.r.o.

DELL s.r.o.

Kinstellar s.r.o.

Dentons advokátska kancelária/
Peter Kubina

Lear Corporation Senec a.s.

DM Drogerie Markt s.r.o.

LIDL a.s.

Embraco a.s.
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Lenovo (Slovakia) s.r.o.
MOBIS a.s.

Ringier Axel Springer a.s.
SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
VM lawyers – Viliam Myšička
Západoslovenská energetika, a.s.

Zoznam poskytnutých grantov
v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

Štipendium pre študentov
ACC_DZ15_01

Divé maky

Štipendium pre študentov

Dar bol použitý na štipendium pre nadané deti na rozvoj hudobného talentu.

50,00 €

Zamestn. grantový program 2015: Skills to Succeed
ACC15_01

TENENET o.z.

Chudoba a zamestnanie

Pomocou inovatívnych, interaktívnych metód, projekt pomohol 40 ľuďom so
zdravotným postihnutím zlepšiť si pracovné, podnikateľské, komunikačné a počítačové
zručnosti.

2 000,00 €

ACC15_02

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

O krok bližšie k práci

Poskytnuté tréningy pomohli účastníkom pochopiť súvislosti a nacvičiť si často
chýbajúce zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, pracovného trhu a hľadania si
zamestnania.

2 000,00 €

ACC15_03

INŠTITÚT PRIJATIA, o.z.

IP – Internetová Poradňa – Individuálna Pomoc – Istá Práca

Vďaka projektu mohli byť vyškolení dobrovoľníci internetovej poradne a nízkoprahového centra, v ktorom poskytli kariérne poradenstvo vyše 800 klientom s nedostatkom pracovných príležitostí.

2 000,00 €

ACC15_04

Púpava

Vypracuj sa do života

16 ľudí z detského domova sa zúčastnilo viacerých workshopov zameraných na
zlepšenie pracovných a spoločenských zručností z čoho jednej účastničke sa už
podarilo zamestnať sa.

1 950,00 €

ACC15_05

Občianske združenie
Barlička

Práca šľachtí: Vytváranie podmienok
28 mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím absolvovalo pracovnú stáž, počas
na zamestnávanie mladých ľudí
ktorej si mohli trénovať svoje pracovné zručnosti a návyky.
s postihnutím

ACC15_06

Občianske združenie
MISIA MLADÝCH

Oravské tekvice

Projekt pomohol 17 rodinám v núdzi, ktoré si mohli na základe nadobudnutých
vedomostí finančne prilepšiť, konkrétne vďaka ušetreným peniazom a novým
podnikateľským plánom.

ACC15_07

Relevant n.o.

Lepší život vďaka práci

Projekt podporil kúpu techniky, na ktorej sa mohli klienti detského domova učiť
pracovným zručnostiam, pracovnej disciplíne a postupne sa pripravovať na prácu na
otvorenom trhu práce.

2 000,00 €

ACC15_08

Proti prúdu

Nota bene – Nosiči batožín

Vďaka projektu sa podarilo zamestnať 10 ľudí bez domova ako nosičov batožiny a na
základe ich skúseností zozbierať informácie potrebné na uskutočnenie systémových
zmien v oblasti zamestnávania/oddlžovania ľudí bez domova.

2 000,00 €

ACC15_09

YMCA NESVADY

Projekt prispel k zvýšeniu sociálnych a pracovných zručností, zlepšil podmienky
Dobrý základ – šanca do budúcnosti zamestnateľnosti a pracovných návykov 26 mladých nezamestnaných, 21 mamičiek na
materskej dovolenke a 31 rómskych obyvateľov obce Nesvady.

ACC15_10

Z Dobrých rúk

Made by z Dobrých Rúk

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť pracovné príležitosti pre 23 ľudí s postihnutím
v 2 chránených dielňach a 2 neziskových organizáciách.

1 986,00 €

1 922,40 €

2 000,00 €
1 935,00 €

Accenture Strategické projekty 2015
ACC15_11

Manageria

Teach for Slovakia

Čiastka bola využitá na krytie mzdových nákladov potrebných na realizáciu vízie Teach
for Slovakia.

10 000,00 €

ACC15_14

Nezisková organizácia
Aptech Europe

Skills to Succeed

55 mladých ľudí sa podarilo preškoliť na testerov softvérových aplikácií. Všetci sa aj
zamestnali.

98 000,00 €

Accenture Ad hoc 2015
ACC15_12

Srdce Slovenska, n.o.

Platforma Slrdca Slovenska

Grant bol použitý na vypracovanie štúdie o opatreniach pre rodinu vo firmách
a ich vplyv na výkonnosť firiem. Tiež bol zrealizovaný workshop kde bola štúdia
odprezentovaná.

ACC15_13

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť na Slovensku
2015

Grant bol použitý na vypracovanie štúdie na tému digitálna gramotnosť na Slovensku
a nákladov súvisiacich s realizáciou výskumu.

1 000,00 €

Accenture pre pomoc Kalvarii 2015

Grant prispel k úprave okolia i okolitých lúk Kalvárie, upratal sa stredný kostol
a pripravila sa časť expozície, ktorá by mala byť do budúcna prístupná verejnosti.

2 993,22 €

500,00 €

Accenture Dobrovoľníctvo 2015
ACC15_15

Kalvársky fond

ATOS Dobrovoľnícky deň
AT15_001

DAPHNE-Inštitút
aplikovanej ekológie

Aktívne pre Devínsku Kobylu 2015
s ATOS

vyčistením náletových krovín na ploche cca 0,3 hektára dobrovoľníci pomohli pri
udržaní stepného charakteru územia a ochránili tak mnoho druhov fauny a flóry

120,00 €

AT15_002

Sosna, občianske
združenie

Prírodné ihrisko v Ekocentre

V rámci dobrovoľníckeho dňa bolo dobudované detské prírodné ihrisko, prácu so
zeminou, vytvorenie tzv. konštrukcie preliezacieho chodníka

120,00 €

AT15_003

Harmónia, n. o.

Maľovanie priestorov v Harmónii

vďaka novej maľovke sa zlepšili hygienické podmienky pre klientov v útulku
a zariadení núdzového bývania

70,00 €

AT15_004

Charita – dom sv.
Vincenta, n.o.

Maľovanie priestorov v charite

doborovoľníci pomohli pri maľovaní denného stacionára a strediska osobnej hygieny
vďaka čomu sa zlepšili hygienické podmienky v oboch zariadeniach

70,00 €

Uddannelsesbazaren

Účasť nadanej študentky na vzdelávacej konferencii UddannelsesBazar, ktorá sa
konala 30.10.2015 v Dánsku.

Priama podpora 2015
AXA15_01

Viera Šargová

1 584,00 €

Výročná správa 2015
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Výška grantu

Dell ZGP 2015
Dell15_01

Výcviková škola pre
vodiace a asistenčné psy

Zdravé šteniatka vodiacich psov

Grant podporil chov a výcvik slepeckých psov pre 15 zdravotne znevýhodnených
občanov.

Dell15_02

Klub Detskej Nádeje

V kontakte so spolužiakmi

Grant prispel okrem iného k zakúpeniu notebookov, vďaka ktorým môžu dobrovoľníci
z KDN doučovať deti na Klinike detskej hematológie a onkológie.

Dell15_03

Benefičné združenie
slabozrakých detí

Svetlo v tme 2015

Vďaka grantu sa skvalitnil vzdelávací proces pre nevidiace a slabozraké deti ZŠ pre
žiakov so zrakovým postihnutím.

Dell15_04

Občianske združenie
Pro Vida

Počítačové pracovné zručnosti pre
deti z detkých domovov

Grant prispel k rozvoju digitálnych kompetencií mládeže z Detských domovov, v rámci
programu Buddy.

1 000,00 €

Dell15_05

Aliancia združení na
ochranu zvierat

Nájdite sa! so zvieratkom z útulku

Grant prispel k zrealizovaniu 14. ročníka podujatia Nájdite sa...so zvieratkom z útulku!,
počas jediného dňa táto akcia pomohla nájsť nový domov takmer 20 zvieratkám.

1 000,00 €

Dell15_06

Staromestská knižnica

Book boxes

Grant prispel k vytvoreniu knižných domčekov v Bratislave, čím sa predpokladá
vzbudenie záujmu o čítanie, nielen u dospelých, ale i detí.

3 000,00 €

Dell15_07

Manageria

Teach for Slovakia

Grant prispel k vytvoreniu medzinárodného programu Teach For All na Slovensku,
a úspešne naštartovať 2.ročník Teach for Slovakia.

5 000,00 €

Dell15_08

Slovenska plavecka
federacia

Olympic hopes of Slovakia

Grant na Olympijské nádeje 2016 prispel ku kvalitnejšej príprave a kvalifikácii pre dané
plavkyne.

2 000,00 €

Dell15_09

Ružová stužka, n.f.

Prevencia onkologických ochorení
prsníka

Grant pomohol šíreniu prevencie rakoviny prsníka, pričom sa za grant vyrobili brožúrky
a letáky na šírenie prevencie.

1 998,65 €

Dell15_10

Hlavné mesto Slovenskej Výsadba živého plotu a stromov na
republiky Bratislava
Štefanovičovej ulici

2 000,00 €
376,36 €
500,00 €

Grant prispel k výsadbe rastlinného materiálu, ktorý zabezpečil bezpečnosť pre
chodcov a bránil parkovaniu áut na električkovej trati.

11 000,00 €

Dobrá krajina 2012
DK12002

Centrum Slniečko, n.o.

Naordinujme hru deťom bez lásky

Kontinuálna podpora darcov pomáha Centru Slniečko venovať sa profesionálne
týraným deťom.

255,68 €

DK12004

TRIPTYCH

Na kultúru im postačia unimobunky

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

223,00 €

DK12005

Maják n.o.

Farebný život hluchoslepých

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

772,89 €

DK12010

Dobrovoľnícka skupina
Vŕba

Samote uniknú hrou i knihou

DS Vŕba aj vďaka darom z Dobrejkrajiny vyškolila ďalších 40 dobrovoľníkov, ktorí
sprevádzajú stovky onkologických pacientov.

565,44 €

DK12013

Občianske združenie
Misia mladých

Potešia sa darovaným sliepkam
a ovocným stromčekom

Vďaka darom z Dobrej krajiny darovala Misia mladých 80 ovocných stromčekov a 60
sliepok 15 rodinám s deťmi v núdzi.

268,93 €

DK12014

Stopy snov

Lákajú ich svetlá reflektorov

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

723,39 €

DK12019

PLAMIENOK n.o.

Letný tábor pre deti, ktoré stratili
svojho blízkeho

80 detí, ktoré zažili stratu blízkeho, našlo priestor na zdieľanie svojho smútnu na
tábore organizovanom Plamienkom.

2 039,13 €

DK12020

OZ Vagus

Domov je viac ako dvere a pár stien

Nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova Domec môže vďaka darcom Dobrej krajiny
poskytovať svoje služby stovkám ľudí týždenne.

2 282,69 €

DK12025

Gréckokatolícka charita
Prešov

Výroba darčekov odháňa ich smútok

Darcovia Dobrej krajiny umožnili Domu sv. Faustíny realizovať pracovnú arteterapiu s 8
klientkami, ktoré sa učia žiť mimo inštitúcie.

39,51 €

DK12026

Divé maky, o.z.

Šanca pre talentované rómske deti

10 talentovaných rómskych detí získalo pomoc s nákladmi na ich vzdelávanie.

445,37 €

Integrácia s gráciou

13 zdravotne znevýhodnených hercov absoluvovalo tanečno-pohybové terapie.

1 335,72 €
142,05 €
350,75 €

Dobrá krajina 2014
DK14_02

Len Tak Tak

DK14_03

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

Ulita vďaka darcom mohla pokračovať v poskytovaní priestoru a voľnočasových
služieb pre deti a mladých ľudí na Kopčanoch.

DK14_04

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Adoptujte si kozy a zachráňte
orchidey

Chránené územie Devínskej kobyly je spásané kozami, ktoré umožňujú rozšírenie
pôvodných rastlín.

DK14_07

Dom sociálnych služieb –
Samostatnosť, nie samota
MOST, n.o.

20 klienti s vážnou duševnou poruchou sa prostredníctvom skupinových aktivít učia
samostatnosti a sebadôvere.

1 294,25 €

DK14_08

Aliancia Stará Tržnica –
občianske združenie

Obnovme spolu Starú tržnicu!

Vďaka darcom je Stará tržnica bližšie k rekonštrukcii zatekajúcej strechy.

1 204,21 €

DK14_09

Bol raz jeden človek

HENTO TOTO – značka, ktorá teší
a pomáha

Počas 26 podujatí sa mali možnosť desiati ľudia s mentálnym postihnutím stretnúť
s verejnosťou , búrať predsudky a prirodzene a milo integrovať dva svety.

595,34 €

DK14_10

Vnútroblok

Mobilné záhrady

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

967,30 €

DK14_13

Linka detskej istoty, n.o.

Linka detskej istoty

Darcovia prispeli k zabezpečeniu anonymného dištančného poradenstva pre deti,
mladých a dospelých volajúcich v mene dieťaťa.

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.

720,98 €

DK14_17

Združenie občanov miest Vzdelávanie k občianskym právam
a obcí Slovenska
v samospráve

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

832,00 €

DK14_18

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

Architekti v osade

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

242,87 €

DK14_20

Bronco

Trnavský rínek

Dary prispeli ku zabezpečeniu Trnavského rínku – miestneho trhu pre lokálnych
podnikateľov, ktorý oživuje ulice Trnavy a zviditeľňuje iniciatívy a remeselníkov.

DK14_21

Občianske združenie
DOGAZYL

Pomôžte nechceným

Vďaka darom zrekonštruoval DOGAZYL priestory útulku, bývalého poľnohospodárskeho objektu vo Veľkom Mederi.

74,40 €

DK14_23

Detstvo deťom

Rodičovské centrum Detstvo deťom

Darcovia pomohli vybaviť kuchyňu rodičovského centra Detstvo deťom, v ktorom sa 54
členov združenia učí starostlivosti o domácnosť a deti.

111,26 €
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DK14_24

Amnesty International,
Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ KNIŽKU A BÚRAJ
PREDSUDKY

30 mladých ľudí zažilo 8 inšpiratívnych príbehov „živých kníh“.

DK14_25

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

V priebehu 10 divadelných predstavení malo 400 divákov možnosť zažiť 10 hercov zo
sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

433,84 €

DK14_26

ETP Slovensko

Budujeme nádej

50 obyvateľov zo sociálne vylúčeného proetsredia má vďaka darcom možnosť zapojiť
sa do mikropôžičkového programu a nasťahovať sa do jednoduchého murovaného
domu.

230,51 €

59,50 €

Dobrá krajina 2015
DK15_01

Liga proti rakovine

Rehabilitácia onkologických
pacientov

rehabilitačná starostlivosť o onkologických pacientov

836,41 €

DK15_02

Občianske združenie
zámok Hlohovec

Zachráňme Hlohovecký zámok

Vďaka pomoci dobrovoľníkov a našich podporovateľov sa revitalizoval zámok,
zrekonštruovali určené miestnosti a inštalovala v nich expozícia o zámku.

354,70 €

DK15_03

Občianske združenie Ain
Karim

Dom prijatia

Prevádzka odevného skladu, nízkoprahový klub, poskytovanie materiálnej pomoci,
poskytovanie poradenstva.

42,49 €

DK15_04

Mládež ulice

Cez farby k sebe

Arteterapia

75,25 €

DK15_05

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Integra

Rehabilitačný prístroj

Prístrojová terapia

1 350,00 €

DK15_06

Claudianum n. o.

Okná do sveta

Výmena okien. Mladí ľudia so špecifickými potrebami získajú príležitosť pripraviť sa na
samostatné podporované bývanie vo vlastných bytoch.

1 365,79 €

DK15_07

Centrum MEMORY n.o.

Alzheimerspace – špeciálny priestor Vytvorenie aktivizačného priestoru, tzv. Alzheimerspace, kde môžu pacienti tvoriť,
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou zdieľať, pracovať i absolvovať terapie.

DK15_08

Nadácia Pomoc jeden
druhému

Pravidelné cvičenie handicapovaným deťom pomáha

DK15_10

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Teplo pre náš domov
Úsmev ako dar

Rekonštrukcia interiéru poskytne od jari 2016 útočisko ďalším 50 ľuďom. Naším cieľom
je zatepliť a upraviť exteriér areálu.

567,43 €

DK15_11

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka- história „na vlastnej koži“

Záchrana historickej pamiatky prácou nadšených mladých dobrovoľníkov, obnova
ducha miesta a poskladanie dávnych historických udalostí.

143,00 €

DK15_12

Život bez závislostí, n. o.

Chcem, ale sám to nedokážem!

Mimoškolské vzdelávanie 50 detí 2. stupňa ZŠ z marginalizovaných rómskych komunít
v Žehre, Bystranoch, Krompachoch a Chmiňanoch.

2 166,01 €

DK15_13

Asociácia supervízorov
a sociálnych poradcov

Život bez mreží

Podpora prepustených pri začlenení sa do bežného života, ale aj podpora ich rodín pri
zvládaní tejto náročnej situácie.

12,67 €

DK15_14

Pristav

Disc golf = viac ako hra

vytvoriť v obci priestor, kde sa môžu ľudia stretnúť a tráviť spolu čas pri zmysluplnej
aktivite.

550,00 €

DK15_15

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Susedská pomoc Ukrajine
Úsmev ako dar

Zabezpečenie základných potrieb – jedlo, oblečenie, hygienické potreby, prikrývky
a lieky pre stovky rodín ohrozených ozbrojeným konfliktom vo východných oblastiach
Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a rodiny z Krymu žijúce v Podkarpatskej Ukrajine

6 043,01 €

200,75 €

Cvičenia handicapovaných detí v rehabilitačnom centre.

2 195,20 €

Dobrá krajina 2009
DoKr2009_04 Depaul Slovensko, n.o.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez
domova

Najväčšia nízkoprahová nocľaháreň pre ľudí bez domova poskytuje klientom bezplatné
raňajky a možnosť oprať si svoje šaty.

4 623,69 €

DoKr2009_05 OZ Proti prúdu

NOTA BENE – Nosiči batožín

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.

2 273,76 €

DoKr2009_06 Liga za ľudské práva

Dajme šancu utečencom

Darcovia prispeli na vzdelávacie kurzy a cestovné pre 35 utečencov žijúcich na
Slovensku.

1 994,82 €

Pre rodičov bez rodičov

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

1 162,61 €

Dobré partie

50 mladých ľudí absolvovalo kurz, ktorý im pomôže viesť svojich rovesníkov a rozvíjať
koncept „Dobrých partií“.

688,94 €

DoKr2009_08

Autistické centrum
Andreas n.o.

DoKr2009_10 Slovenský skauting

DoKr2009_13

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

Nezabúdame na znevýhodnené deti Nezábudka pomáha 42 ťažko zdravotne postihnutým deťom z okresu Senec a sprístupa mladých
ňujú deťom terapie a rôzne rehabilitačné pomôcky.

585,29 €

DoKr2009_21

„Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
(BROZ)

Ochrana lužných lesov a zapojenie verejnosti do konkrétnych ochranárskych aktivít,
Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná
obnova poškodených a zanikajúcich biotopov – dunajských lesostepí a mŕtvych
divočina na prahu veľkomesta
ramien Dunaja.

1111,39 €

DoKr2009_25

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Záchrana monumentálnej stavby
zrúcaniny hradu Lietava

41 dobrovoľníkov na desiatkach brigád pomoklo sanovať alarmujúci stav zrúcaniny
hradu Lietava.

188,25 €

Aktívny dobrovoľník v hospici

Hospicová myšlienka v zariadeniach Renovati-Nova stavia na dobrovoľníctve. To je
rozvíjané prostredníctvom školení aj vďaka darcom z Dobrej krajiny.

197,11 €

DoKr2009_40 Renovatio – Nova, n.o.
Dobrá krajina 2010
DoKr2010_01

NÁVRAT, o.z.

4500 opustených detí chce vyrastať
v rodine

50 detí a ich 130 rodičov sa zblížili a porozumeli si vďaka terapiám a sociálnym
pracovníkom z Návratu a vďaka darcom Dobrej krajiny.

DoKr2010_04

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

DoT = doučovanie + tútoring

72 detí zo sociálne vylúčeného prostredia má vďaka darcom prístup ku individuálnemu
a skupinovému doučovaniu so sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, aj dobrovoľníkmi.

151,01 €

DoKr2010_06 Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko, ale chcú byť
ako iné deti

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.

748,50 €

DoKr2010_11

KASPIAN

Detstvo na sídlisku II.

Nízkoprahové centrum pre deti a mládež v bratislavskej Petržalke vďaka darom
z Dobrej krajiny skvalitnilo služby ponúkané približne 200 deťom v klube a 200 deťom
v teréne za rok.

0,00 €

DoKr2010_17

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom na prsty

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

1 305,66 €
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Č. zmluvy
DoKr2010_19

Prijímateľ / organizácia
Detský fond Slovenskej
republiky(DF SR)

Projekt

Popis

Nízkoprahové centrá MIXklub
a MIXáčik

Vo vrakunskom Pentagone je 400 detí klientami nízkoprahového centra Mixklub
a Mixáčika. Vďaka podpore darcov môžu poskytovať kvalitnejšie služby.

Nevyšliapanou cestou

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

Výška grantu
4,75 €

DM Priama podpora
DM14_01

Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica

2 100,00 €

DM ZGP Chceme si pomáhať 2015
DM15_01

Katarína Lukáčová

Kúpa oblečenia a školských potrieb
pre Filipka a Lauru.

Finančnú pomoc využila rodina v hmotnej núdzi na kúpu oblečenia, školského stolíka
a školských pomôcok pre dve deti.

250,00 €

DM15_03

Michaela Varhaníková

Rehabilitačný pobyt pre Viktóriu

Grant čiastočne pomohol k financovaniu rehabilitačného pobytu pre Viktóriu
s detskou mozgovou obrnou.

500,00 €

DM15_04

Patrícia Susová

Liečba pre Šimonka

Finančná pomoc odľahčila rodinu a v mesiacoch od apríla do septembra absolvovali so
synom Šimonom individuálne terapie Therasuit v Prešove.

492,52 €

DM15_05

Valéria Donovalová

Rehabilitačný pobyt pre Miriamku

Rodina využila finančnú pomoc na rehabilitačný pobyt v Šamoríne pre dcéru
Miriamku s detskou mozgovou obrnou.

433,00 €

DM15_06

Mgr.Dagmar Belušková

úhrada nákladov na operáciu
a rehabilitáciu pre Paťka

Dospelý Patrik s autizmom absolvoval po operácii rehabilitáciu zameranú na chôdzu.

500,00 €

DM15_07

paulina domonkosova

elektrospotrebic chladnicka
a mikrovlnka

Finančná pomoc bola určená na zakúpenie základných elektrospotrebičov pre rodinu
v ťažkej sociálnej situácii.

248,90 €

DM15_08

Jana Pecnová

Rehabilitácie pre Elu

Finančnú podporu využila rodina na spolufinancovanie rehabilitácií v rehabilitačnom
centre Svetielko v Trenčíne pre dcéru Elu s viacerými závažnými diagnózami.

492,52 €

DM15_09

Veronika Šmelková

rehabilitačná liečba pre Lukáška

Z finančnej podpory bol pre Lukáška uhradený rehabilitačný pobyt, ktorého pravidelné
absolvovaniem u môže pomôcť samostatne chodiť.

500,00 €

DM15_10

Ivana Veselá

Rehabilitácia pre Filipka

Finančná pomoc bola využitá na rehabilitáciu v Trenčíne, po ktorej sa Filip zlepšil
v jemnej motorike, zdokonalil chôdzu v špecialnom obleku a chodítku.

492,53 €
300,00 €

DM15_11

Marek Gabera

Rotoped pre Marečka

Finančná pomoc bola určená na zakúpenie špeciálneho rotopedu na cvičenie pre
zdravotne znevýhodneného Mareka.

DM15_12

Monika Ševcová

Financovanie therasuit terapie pre
Dominika

Finančná pomoc bola určená na rehabilitáciu Therasuit v Košiciach, ktorá pomáha
8-ročnému Dominikovi posilniť svalstvo a pohybovať sa bez pomoci.

492,53 €

DM15_13

Peter Tichov

Rehabilitácia pre telesne
postihnutého

Telesne postihnutý Peter využil finančnú pomoc na týždňový pobyt v rehabilitačnom
zariadení, vďaka ktorému sa mu zmiernili bolesti a zlepšila pohyblivosť.

500,00 €

DM15_14

Monika Kubíniová

Rehabilitácia pre Martinka

Finančné prostriedky pomohli čiastočne uhradiť týždňovú rehabilitáciu v Šamoríne pre
7-ročného MArtinka s kvadruparézou.

250,00 €

DM15_15

Tatiana Bednáriková

Zinka cvičí v Neurine

Vďaka pomoci absolvovala 4-ročná Zinka, ktorá sa narodila s genetickou poruchou,
rehabilitačný pobyt v Šamoríne.

450,00 €

DM15_16

Emília Brezovská

Aj senior-kardiak má nárok na
pohodlie.

Vďaka finančnej podpore sa zákupilo špeciálne kardiácke kreslo pre klientku Domu
charity sv. Kamila, pani Brezovskú.

350,00 €

DM15_17

Mária Reviľáková

Liečba pre Filipka (Centrum Liberta
Košice)

Finančná pomoc bola nasmerovaná na úhradu časti nákladov na rehabilitáciu pre
9-ročného Filipa, ktorá mu pomáha zmierňovať neurologické a pohybové dôsledky
úrazu hlavy.

500,00 €

DM15_18

Dagmar Baffiová

liečba pre Mária

Finančná pomoc bola určená pre 8-ročného Mária s detskou mozgovou obrnou na
absolvovanie TheraSuit terapie v Košiciach.

500,00 €

DM15_19

Zuzana Lašová

„ Adeli centrum“

Finančná pomoc bola použitá na úhradu časti nákladov spojených s rehabilitačným
pobytom pre 15- ročného Patrika s detskou mozgovou obrnou.

500,00 €

DM15_20

Ľubomíra Poláková

kyslík pre Nikolku

Finančnú pomoc rodina využila na zakúpenie kyslíkového prístroja, vďaka ktorému
môže 5-ročná Nikolka absolvovať kyslíkovú terapiu aj v domácom prostredí.

500,00 €

Saška

Finančnú pomoc využila rodina v ťažkej životnej situácii na zakúpenie detskej
postieľky a hygienických potrieb pre 2-ročnú dcéru Sašku.

244,36 €

DM15_21

Michaela Hornáčková

DM15_22

Jozef Novák

Liečba pre Lukáška

Fnančná pomoc bola určená na úhradu rehabilitácie v Prešove pre 4-ročného Lukáška.

500,00 €

Danka Pavlíková

Rehabilitačný pobyt pre 8.
mesačného Matúška

Finančná pomoc bola určená na dva rehabilitačné pobyty v Dunajskej Lužnej pre
1-ročného Mtúška, ktorý sa narodil predčasne.

394,20 €
500,00 €

DM15_23
DM15_24

Lívia Pinkeová

Úhrada kúpeľnej liečby

Finančná pomoc bola využitá na liečbu dospelej mentálne postihnutej ženy na
obnovenie funkčnosti ruky po ťažkom úraze.

DM15_26

Henrich Burghardt

Rehabilitácia pre Tommyho

Podporu využila rodina na intenzívny rehabilitačný 2-týždňový pobyt pre 3-ročného
chlapca s vrodeným ochorením mozgu.

500,00 €

DM15_27

Miloš Kotras

Dolná Strehová pre Miloška

19-ročný Miloš s Downovým syndrómom mohol vďaka finančnej podpore navštevovať
od apríla do augusta bazény, ktoré mu pomáhajú uvoľniť svalstvo a dobre sa naladiť.

400,00 €

Včely v meste a lokálna mena živec

Grant prispel k oboznámeniu širokej verejnosti o problematike včiel, opeľovačov
a pod., taktiež prispel k tvorbe interaktívnej hry Kráľovstvo včiel pre školy.

15 700,00 €

Little Warriors

Projekt little warriors zabezpečuje pravidelný tréningový proces, profesionálne
tréningové pomôcky. Financie boli použité na tréningové pomôcky a na trénerov.

9 000,00 €

Projekt Hokejový klub Spiš Indians je zameraný na hokejovú prípravku a predprípravku
v regióne Levoča. Ponúka príležitosť celoročných aktivít formou hokejbalu a ľadového
hokeja pre deti zo širokej spádovej oblasti mesta Levoča, to jest samotné mesto a 10
okolitých obcí. Financie boli použité na hokejovú výstroj.

9 000,00 €

DM Priama podpora 2015
DM15_28

Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica

Embraco Priama podpora 2015
EMB15_1

Hokejovy klub Spišská
Nová Ves o.z.

EMB15_2

Inštitút hokejových štúdií Spiš Indians

EY Community Day 2015
EY15_01

Občianske združenie
DOMOV – DÚHA

Pomoc novému Bezpečnému
ženskému domu

Pomoc osobám vystavených rodovo podmienenému násiliu formou manuálnych prác
na dokončení Bezpečného ženského domu a jeho okolia (záhrady).

75,00 €

EY15_02

Autistické centrum
Andreas

Community Day 2015

Dobrovoľníci pomohli pri manuálnych prácach – upratovanie, maľovanie a revitalizácia
záhrady pričom finančná pomoc bola použitá na zabezpečenie pracovných pomôcok.

50,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

EY15_03

Rodinné centrum
Prešporkovo

EY15_04
EY15_05

Projekt

Popis

Výška grantu

Septembrové upratovanie

Dobrovoľníci pomohli pri zveľaďovaní priestorov rodinného centra pričom finančná
pomoc bola použitá na zakúpenie pracovných pomôcok.

50,00 €

Sloboda Zvierat

Jesenná pomoc v útulku – údržba
výbehov

Vďaka finančnému príspevku sa zakúpili veci potrebné na zateplenie búd a vyčistenie
výbehov, dobrovoľníci počas prác vo výbehoch venčili psíkov.

50,00 €

Národný Trust n.o.

Kochova záhrada

Dobrovoľníci svojou prácou pomohli pri ochrane vzácnej prírodnej lokality.

100,00 €

EY15_06

Ichtys, o.z.

Koniec dobrý, všetko dobré

Pomoc pri zveľaďovaní priestorov nízkoprahového centra a podpora detí zo sociálne
slabších rodín.

EY15_07

Strom života

Dobrodružstvo na Malom Dunaji

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

Koľko stoja štát právne služby?

Pomocou overenej metodológie zistiť celkové náklady za právne služby, ktoré inštitúcie platia na základe uzatvorených zmlúv kanceláriám, ich štruktúru a rozdelenie podľa
jednotlivých rezortov a preskúmať personálne prepojenie advokátskych kancelácií
s osobami pracujúcimi v rezortoch, ktoré zmluvy uzatvárajú.

1 300,00 €

50,00 €
200,00 €

Pre transparentné Slovensko 2014
FpTS14_05

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Fond pre transparentné Slovensko 2015
FpTS15_01

Transparency International Slovensko

Zabezpečovanie verejnej kontroly
sudcov a efektivity súdnej sústavy

Projekt sa zameriaval na mapovanie kvality práce a výkonu jednotlivých súdov
a sudcov. Zároveň sa venoval aj téme transparentnosti v oblasti výberu nových sudcov.

21 000,00 €

FpTS15_02

Aliancia Fair-play

Verejnosť proti korupcii

V rámci projektu sa organizácia venovala analýze otvorených dát so zámerom
poukazovať na netrasparetné využívanie verejných financií a korupciu.

18 900,00 €

FpTS15_03

VIA IURIS

V rámci projektu sa medializovalo 6 spoločensky významných káuz a pripravila sa sada
Rovnosť pred zákonom pre všetkých legislatívnych odporúčaní pre políciu, prokuratúru a súdy, ktoré majú zmenšiť priestor
pre beztrestnosť únosu štátu.

FpTS15_04

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia práva na informácie

FpTS15_05

Zvyšovanie transparentnosti
Inštitút pre ekonomické
v aktuálnych PPP projektoch a v
a sociálne reformy, INEKO
dopravných tendroch

21 000,00 €

Vďaka projektu vznikla internetová platforma chcemvediet.sk určená širokej verejnosti, ktorá vytvára priestor pre dôkladnejšie dodržiavanie a profesionálnejší prístup
inštitúcií verejnej správy pri sprístupňovaní informácií v zmysle infozákona.

13 000,00 €

Vďaka projektu získala verejnosť lepšie informácie o závažných rizikách neefektívnosti
prebiehajúcich PPP projektov ako aj informácie o alternatívach použitia verejných
zdrojov, čím sa posilní verejný tlak na ich efektívnejšie využívanie.

19 000,00 €

Honeywell 2014
HW14_3

BEST Bratislava

Doplnkové vzdelávanie pre
študentov STU

Grant spoločnosti Honeywell bol zameraný na podporu činnosti našej študentskej
organizácie BEST Bratislava a jedného podujatia, ktoré organizujeme dvakrát za
rok – Training Day.

HW14_4

Materské centrum
Hojdana – Ružinov

Dobrovoľnícky program Honeywell
pre MC Hojdana

Dobrovoľníci z firmy Honeywell a ďalší nadšenci zveľadili záhradu materského centra,
ktorú navštevujú desiatky rodín z Ružinova. Z grantu organizácia kúpila potrebný
materiál, rastliny a občerstvenie pre dobrovoľníkov.

300,00 €

25,00 €

Honeywell 2015
HW15_01

Slovenská organizácia
Festival vedy – Európska noc
pre výskumné a vývojové
výskumníkov 2015
aktivity / SOVVA, o.z.

9. ročník festivalu propagujúceho vedu navštívilo v 6 mestách dokopy 162 000 ľudí,
z radov žiakov škôl i laickej verejnosti. Z grantu boli pokryté organizačné náklady na
detský kútik, šatňu pre vedcov a promo festivalu.

1 000,00 €

Kia Priama podpora 2015
KIA15_0

rôzni prijímatelia

Dopravná výchova – Polícia

V rámci preventistických akcií polície boli zakúpené reflexné pásiky a reflexné vesty.

16 000,00 €

KIA15_002

Atletický klub zdravotne
postihnutých občanov
Proficio

Šport zdravotne postihnutých
a talentovanej mládeže-reprezentácia Slovenska

Finančné prostriedky sa použili do prípravy športovcov a účasť na medzinárodných
podujatiach. Taktiež sa zakúpili jeden invalidný vozík, športové náradie a jeden
Hendbyke k zvýšeniu kondície športovcov.

10 000,00 €

KIA15_003

Truc sphérique

Reštaurovanie Novej synagógy /
Kunsthalle Žilina

Podpora Kia Motors Slovakia bola použitá ako spolufinancovanie reštaurovania
a umelecko-remeselnú obnovu povrchov interiéru a exteriéru.

30 000,00 €

KIA15_004

Slovenský lyžiarsky zväz
zdravotne postihnutých

Podpora lyžovanie zdravotne
postihnutých

Vďaka grantu sa vytvorili tréningové podmienky a materiálne zabezpečenie pre
lyžovanie zdravotne postihnutých ľudí s cieľom ich úspešnej reprezentácie na medzin.
podujatiach.

30 000,00 €

KIA15_006

Žilinský samosprávny
kraj

BikeKia – 4. etapa

BikeKia – sa podarilo vybudovať 4. etapu cyklotrasy Hrad Budatín – Hrad Strečno,
v úseku od Lávky cez biokoridor, okolo areálu žilinských vodákov po križovatku pod
mostami v Tepličke nad Váhom v celkovej dĺžke 1,1 km.

50 000,00 €

KIA15_007

Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád

Svetová letná špeciálna olympiáda
2015

Projekt prispel k čiastočnému krytiu dopravných nákladov 40-člennej výpravy
športovcov s mentálnym postihnutím na Svetovú letnú špeciálnu olympiádu v Los
Angeles, kde získali 7 zlatých, 8 strieborných a 9 bronzových medailí.

10 000,00 €

KIA15_01

Coufal Radoslav

Myoelektrická protéza LHK

Vďaka grantu bola zhotovená myoelektrická protéza ľavej hornej končatiny. Zlepšila sa
tým samostatnosť, aktívne používanie „oboch rúk“.

KIA15_058

Občianske združenie Za
trvalo udržateľný rozvoj

MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2015

Grant prispel k zorganizovaniu ďalšieho ročníka prehliadky dokumentárnych filmov
venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene
v správaní sa človeka k prírode, technologickým a procesným inováciám.

KIA15_135

Športový klub telesne
postihnutých športovcov Európsky pohár v snowboardingu
Kinex Bytča

KIA15_185

Mesto Žilina

KIA15_241

Agentúra SOPK pre
Súťaž odborných vedomostí
rozvoj žilinského regiónu,
a praktických zručností žiakov SOŠ
n.o.

Grant prispel k zorganizovaniu súťaže odborných vedomostí a praktických zručností
žiakov stredných odborných škôl. Prostriedky z grantu sa použili na vecné ceny pre
víťazov súťaže.

1 500,00 €

KIA15_242

Občianske združenie
Prekonať bariéru – škola
pre Európu

Škola šmyku 2

115 žiakov malo možnosť vyskúšať si „Školu šmyku“ v reálnych podmienkach, vyskúšať
si záchranu ľudského života a vypočuť si prednášku z trestnoprávnej zodpovednosti.

2 300,00 €

KIA15_254

Občianske združenie
Milan Štefánik

Osmidiv 2015

Grant prispel k vytvoreniu benefičného podujatia pre mentálne postihnuté deti zo
Slovenska.

1 300,00 €

Revitalizácia parčíku na Jabloňovej
ulici

Grant bol použitý na zabezpečenie Európsky pohár v snowboardingu v disciplíne
Slopestyle. Finančné prostriedky boli použité na ubytovacie náklady, zabezpečenie
stravy a technické zabezpečenie pretekov.
Grant prispel k výstavbe detského ihriska, revitalizácie parku, na ktorom boli vysadené
kry, 12 stromov, okrasné rastliny.

6 487,81 €
10 000,00 €

2 500,00 €
50 000,00 €

Výročná správa 2015
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Projekt
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Výška grantu

KIA15_256

Človek v ohrození

Humanitárna intervencia v Nepále

V rámci projektu bolo nakúpených 1000 ks celtovinových plachiet na vybudovanie
provizórnych prístreší. Nákup týchto plachiet a postavenie prístreškov pomohlo 500
rodinám (2 plachty pre 1 rodinu) najmä od mája v období monzúnových dažďov.

KIA15_257

Mesto Žilina

Na bicykli mestom

Mesto Žilina vybudovalo na všetkých cyklistických priechodoch pre chodcov nožné
a ručné držiaky a osadilo dve bezpečnostné zdrkadlá na kritické miesta.

1 500,00 €

KIA15_258

Športový klub telesne
Európsky pohár v cyklistike
postihnutých športovcov
zdravotne postihnutých
Kinex Bytča

Grant bol použitý na technické zabezpečenie Európskeho pohára v cyklistike zdravotne
postihnutých športovcov, štartovalo 64 účastníkov z 11 krajín, ktorí súťažili v 2
disciplínach.

2 000,00 €

KIA15_259

Únia nevidiacich
Zdravé oči už v škôlke
a slabozrakých Slovenska

Z grantu sa zakúpili dva autorefraktometry, ktoré napomáhajú k včasnej diagnostike
zrakových porúch u detí predškolského veku.

12 000,00 €

KIA15_260

Slovak Korean Heritage
Language School

Dynamic Korean School

Vďaka grantu boli zakúpené knihy, kancelárske potreby, didaktickú techniku a pod.
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť študentom kvalitné podmienky pre
štúdium.

20 000,00 €

KIA15_261

Horská služba Malá Fatra

Podpora materiálno-technického
vybavenia záchranárov

60 horských záchranárov bude môcť využívať nové vybavenie pre záchranu ľudských
životov.

10 000,00 €

KIA15_262

Detský domov Martin

poukazanie grantu

Grant bol použitý na víkendový pobyt detí v Poprade spojený s relaxačnými
a poznávacími výletmi a aktivitami.

KIA15_263

Neinvestičný fond 3Z
pre záchranu a zlepšenie
zraku

Liečba zrakového handikapu
u predčasne narodených detí.

Z grantu sa zakúpili moderné medicínske prístroje, ktorými sa operujú očné problémy
predčasne narodených detí.

KIA15_264

Nadácia Rozum a Cit

Som tu, kým s Tebou nie je mama

Grant pomohol nákup vybavenia do bytu deťom v pestúnskych rodinách.

3 000,00 €

1 000,00 €
38 000,00 €
997,50 €

KIA15_265

Obec Teplička nad Váhom Detský park v lokalite Prosniská

Projekt podporil vybudovanie detského parku pre asi 80 detí mesačne z nájomných
bytov na Prosniskách, zo staršej časti obce Teplička a z ostatných lokalít Bielisk
a Zámostie.

KIA15_266

Základná umelecká škola Realizácia stavebných úprav jestvuFerka Špániho
júcich terás v ZUŠ Ferka Špániho

Získané finančné prostriedky využila škola na rozšírenie kapacity vyučovacích
priestorov školy. V pavilóne C – na prízemí vybudovali dve nové triedy.

20 000,00 €

KIA15_267

Nadácia Pro musica
Bratislava

Podpora zvyšovania umeleckej
úrovne BHS

Grant prispel k možnosti pozvania a účinkovania Kórejského symfonického orchestra
na BHS a k tlači propagačných materiálov.

10 000,00 €

KIA15_269

Krajská knižnica v Žiline

Deti, vitajte u nás v knižnici

Kajská knižnica v Žiline nakúpila z grantu knihy pre deti a materiál pre tvorivé dielne.

1 155,29 €

30 000,00 €

KIADZ15_01

2 % Pomáhame spolu

Centrum pre filantropiu

Kampaň na 2 % „Pomáhame spolu“ prispela k zviditeľneniu a sprehľadneniu
mechanizmu asignácie 2 % z dane.

KIADZ15_02

Nadácia Kia Motors
Slovakia

prevedenie zostatku fondu

Nadácia Pontis poskytla dar pre Nadáciu Kia Motors Slovakia na verejnoprospešný
účel.

1 536,20 €

NP_KIA15_07

KIA Polícia

Bezpečnosť na cestách

Financie prispeli k vzdelávaniu v oblasti prevencie užívania omamaných látok,
bezpečnosti na cestách. Z grantu boli zakúpené detské bicykle na dopravné ihriská,
sady prekážok, laptopy pre preventistov, ktorí navštevujú školy.

8 954,67 €

2 000,00 €

Kia Rekonštrukcia základných škôl 2015
KIA15_005

ZŠ s MŚ Brodno 110,
Žilina

Šport pre všetkých – rekonštrukcia
strechy telocvične a dielne

Výsledkom projektu je opravená strecha telocvične a dielní, zamedzilo sa vlhkosti,
tvorbe pliesní a zatekaniu dažďovej vody na Základnej škole s materskou školou
v Žiline.

20 000,00 €

KIA15_029

Základná škola, Limbová
30,Žilina

Rekonštrukcia okien

Z grantu sa vymenili zastarané okná na jednom poschodí školy a únikové dvere, čo
zamedzilo únikom tepla a umožní šetrenie elektrickej energie.

20 000,00 €

KIA15_059

Materská škola, Nám.
Janka Borodáča 7 Žilina

Rekonštrukcia terasy

Z projektu sa kompletne zrekonštruovali 4 triedy Materskej školy Janka Borodáča
v Žiline, osadili sa nové okná, zaizolovala sa podlaha, namontovali sa nové svietidlá,
radiátory, miestnosti sa zateplili.

20 000,00 €

KIA15_134

Základná škola, Námestie Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina
mladosti 1, Žilina
Hájik

Grant výrazne prispel k debarierizovaniu prístupu do školy, úprave vstupu a vyriešeniu
problému s odtokom dažďovej vody.

20 000,00 €

KIA15_138

Základná škola,
Martinská 20, Žilina

Športujeme v zdravom a bezpečnom Vďaka projektu sa zvýšila bezpečnosť detí a zlepšili sa možnosti vetrania na budovách
prostredí
telocviční na Základnej škole Martinská v Žiline, a to kompletnou výmenou okien.

20 000,00 €

KIA15_186

Základná škola
s materskou školou

Výmenou elektrického vedenia sa zabezpečil bezproblémový chod a prevádzka
Rekonštrukcia elektroinštalácie školy najvyššieho poschodia školy, ktoré bolo poškodené z dôvodu zatekania dažďovej vody.
Projekt sa realizoval na Základnej škole s materskou školou v Žiline.

20 000,00 €

KIA15_189

Materská škola

Pokojný spánok

Z grantu sa v Materskej škole na Trnavskej ulici v Žiline kompletne zrekonštruovali
spálne pre škôlkarov.

20 000,00 €

Región pre vzdelanie 2015
KIA15_008

SPŠ Martin

Strom Laca Novomeského

Vďaka grantu sa študenti SPŠ v Martine podujali na propagáciu Laca Novomeského na
ulici, ktorá je po ňom pomenovaná.

KIA15_009

Spojená škola

Tvorba, v praxi využiteľného, plno
automatizovaného systému

V rámci projektu prebehlo niekoľko prednášok, workshopov a tvorivých dielní,
v ktorých sa žiaci naučili navrhovať a tvoriť robotické systémy.

4 100,00 €

KIA15_010

Súkromná spojená škola

Konzerva fest 2015

Konzerva fest ponúkol verejnosti aj zúčastneným trojdenný program zameraný na
konfrontáciu a skúmanie umeleckých výsledkov štúdia konzervatórií.

4 356,00 €

KIA15_011

Gymnázium

Robotika 2015++

Vďaka projektu sa zakúpili robotické stavebnice, ktoré pomáhajú pri popularizácii
informatiky a prírodných vied.

2 000,00 €

KIA15_012

Žilinská univerzita
v Žiline

Clean energy

Vďaka projektu vsa zrealizovala séria prednášok pre žiakov stredných škôl v Žilinskom
regióne o ochrane životného prostredia a obnoviteľných zdrojoch energie.

4 991,50 €

KIA15_013

Žilinská univerzita
v Žiline

Naprogramuj robota – Yrobot Cup

Žilinská univerzita zorganizovala súťaž „Yrobot Cup“ – programovanie robotov, zároveň
vydali publikáciu „Sprievodca po svete Yrobota“.

5 000,00 €

KIA15_014

Spojená škola

Matematika pre autoelektronika

Vďaka projektu traja spolužiaci z odboru autoelektronik obhajovali a reprezentovali
svoju prácu o novej matematike na medzinárodnom európskom kongrese Euromath
2015 v Aténach.

KIA15_015

Žilinská Univerzita
v Žiline, Elektrotechnická
fakulta

Ultra ľahký solárny automobil „Solar Grant podporil študentov Žilinskej univerzity v ich prácach na vývoji ultraľahkého
Flare“
solárneho automobilu.
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Nadácia Pontis

508,00 €

2 742,51 €

4 978,80 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

KIA15_016

Dopravná akadémia

Pomôcka pre samoštúdium žiakov

Žiaci Dopravnej akadémie tvorili videá s pracovnými postupmi potrebnými pre
skvalitnenie štúdia a samoštúdia.

KIA15_017

Žilinská univerzita
v Žiline

Umelá inteligencia hravou formou

Grant prispel ku skvalitneniu výučby umelej inteligencie a robotiky na Fakulte riadenia
a informatiky, Žilinskej univerzity.

2 930,76 €

KIA15_018

Stredná odborná škola
polytechnická

Lahšie na cvičisku, ešte lahšie na
bojisku

Žiaci sa aktívne zapojili do zhotovenia inovatívnej učebnej pomôcky pre učebný odbor
autoopravár mechanik.

4 934,00 €

KIA15_019

Gymnázium

Talentárium

Z projektu si aktívna skupina študentov pod vedením pedagóga zakúpila divadelné
dosky. Nacvičili dve predstavenia a na súťaži Jazykový kvet získali druhé miesto.

5 000,00 €

KIA15_020

Stredná odborná škola
elektrorechnická

Modernizácia učebne programovania cnc

Vďaka projektu sa zmodernizovala učebňa programovania CNC strojov na Strednej
odbornej škole elektrorechnickej v Žiline.

5 000,00 €

KIA15_021

Súkromné gymnázium
Žilina

Nájsť svoj element

Vďaka aktivitám projektu – dvom víkendovým tréningom, diskusii so študentmi
a neštudentmi VŠ, návšteve pracovných prostredí a workshope o rozhodovaní sa mohli
študenti naučiť ako sa rozhodovať a stáť si za svojimi rozhodnutiami.

KIA15_022

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Dajme zbohom starým papierovým
učebniciam

Zakúpenie 90 ks čítačiek elektronických kníh na zmodernizovanie vyučovania, najmä
slovenského jazyka a literatúry, matematik a elektrického merania.

5 000,00 €

KIA15_023

Stredná odborná škola
strojnícka

Cvičná firma Kováčik, s. r. o.

Vďaka grantu zriadila škola cvičnú firmu, kanceláriu vybavili potrebnou technikou (5
notebookov, dataprojektor, multifunkčné zariadenie, premietacie plátno, elektrické
rozvody,stoly pod notebooky).

5 000,00 €

KIA15_024

SOŠelektrotechnická
v Liptovskom Hrádku

Učenie sa s úsmevom

Vďaka grantu sa škole podarilo zriadiť odbornú učebňu, ktorá slúži na vyučovanie
počítačovej grafiky.

4 925,00 €

KIA15_025

Spojená škola

Študenti pomôžu zlepšiť
vzdelávanie

Cieľom projektu bolo vytvoriť hru, v ktorej 28 žiakov prešlo celým procesom pásovej
výroby – od vyskladňovania, montovania súčiastok na polovýrobky až po finálny
výrobok a jeho expedíciu, vrátane vypracovania kompletnej administratívy.

2 976,60 €

KIA15_026

Stredná priemyselná
škola

Dobrodružstvo s časticami

Spracovať vybranými žiakmi pomocou IKT prezentačný materiál v slovenskom jazyku
s najnovšími informáciami o štandartnom modeli atómu a nevyriešených záhadách
súčasnej fyziky na základe portálu „particle adventure“.

1 300,00 €

KIA15_027

Stredná odborná škola
strojnícka

Prostriedky grantu boli využité na prípravu a realizáciu Olympiády poznania
Nebojme sa elektriky, alebo dobrých
a zručnosti pre žiakov 8. ročníka základných škôl a zakúpenie materiálneho vybavenia
odborníkov nikdy nie je dosť
k tejto aktivite.

2 500,00 €

KIA15_028

Žilinská univerzita
v Žiline

Aktívni študenti = kvalitná
univerzita

Vďaka projektu študenti naštartovali vznik kreatívneho štúdia nákupom technického
vybavenia a sedacích vakov.

3 548,39 €

2 410,00 €

4 025,10 €

Pre obce kultúra a šport 2015
KIA15_030

Obec Mojš

Hody 2015

Vďaka grantu boli zorganizované hody v obci Mojš. Ich súčasťou bol futbalový zápas,
volejbalový turnaj a kultúrny program.

3 000,00 €

KIA15_031

Obec Gbeľany

Gbeľanské hody

Grant podporil realizáciu tradičných obecných hodov v Gbeľanoch, spojených
s tanečnou zábavou, ale aj ukážkami práce činnosti miestnych organizácii.

3 000,00 €

KIA15_032

Obec Krasňany

Podujatia 2015

Grant umožnil realizáciu dvoch kultúrno-spoločenských podujatí v obci Krasňany,
konkrétne výstavy historických áut a motocyklov a obedných slávností Oslavy sv.
Moniky, patrónky obce.

3 000,00 €

KIA15_033

Obec Teplička nad Váhom

Obecné slávnosti 2015 – partnerská
spolupráca medzi obcami

Grant prispel k zorganizovaniu trojdňových slávností obce Teplička nad Váhom, pri
ktorých sa otvorili obci nové možnosti regionálnej a cezhraničnej spolupráce kultúry
na rôznych podujatiach.

3 000,00 €

KIA15_034

Obec Teplička nad Váhom

Bezbariérový prístup pacientov do
ambulancií

Z grantu zakúpila obec sedačkový výťah, ktorý umožní komfortnejšiu návštevu
detského, všeobecného lekára a stomatológa v obci Teplička nad Váhom.

7 000,00 €

KIA15_035

Obec Krasňany

Obnova Domu kultúry

Grant umožnil rekonštrukciu Domu kultúry, ktorý je využívaný na voľnočasové aktivity
mladých ľudí a seniorov obce Krasňany.

7 000,00 €

KIA15_036

Obec Gbeľany

Rekonštrukcia Kaplnky

Vďaka grantu bola zrekonštruovaná gotická kaplnka v obci Gbeľany.

7 000,00 €

KIA15_037

Obec Chorvátsky Grob

Bezbariérový prístup do Denného
centra – Senior klubu

Grant pomohol pri financovaní vybudovania bezbariérového prístupu do Klubového
domu v Chorvátskom Grobe.

7 000,00 €

KIA15_038

Obec Mojš

Oddychová zóna v Mojši

Výsledkom projektu je vytvorená oddychová zóna, ktorej hlavnou časťou je budova so
spoločenskou miestnosťou a kuchyňa.

7 000,00 €

KIA15_039

Obec Nededza

Kultúrne a historické pamiatky obce
Nededza

Grant podporil opravu kaplnky na ulici Roľnícka a taktiež podporil vybavenie materskej
školy, kde sa vymenili staré a rozpadávajúce sa lôžka za nové, ktoré spĺňajú hygienické
štandardy, sú odolné a skladovateľné.

7 000,00 €

KIA15_040

Obec Chorvátsky Grob

Športovo-kultúrny areál Vinice

Vďaka grantu sa podarilo skrášliť priestor pred školou v Chorvátskom grobe,
vybudovali sa nové miesta na sedenie i povaľovanie, umiestnili sa herné prvky pre deti
a namaľoval sa plot.

3 000,00 €

KIA15_042

Obec Nededza

Obecné hodové slávnosti 2015

Grant podporil usporiadanie Hodových slávností Sedembolestnej Panny Márie, pričom
sa postavilo pódium, zabezpečilo sa profesionálne ozvučenie a čiastočne sa uhradila aj
odmena pre účinkujúcich.

3 000,00 €

KIA15_055

Obec Varín

o5 zapojení 2015

Grant podporil technické zabezpečenie vystúpenia viac ako 80 obyvateľov Varína, ktorí
hrávali v hudobných telesách, ktoré pôsobili na území obce od roku 1960 až po dnes.
Vystúpenia sa konali bez nároku na honorár.

3 000,00 €

KIA15_056

Obec Varín

Čistota chodníkov

Grant bol využitý na nákup zametacieho stroja, ktorý slúži na zametanie prevažne
chodníkov a okrajov ciest od kamienkov, prachu, lístia a iných nečistôt.

7 000,00 €

KIA15_088

Diecézna charita Žilina

Dobrovoľníci pre charitu

Vďaka grantu dobrovoľníci vymaľovali, vyčistili, upratali a tiež vydezinfikovali priestory
3 sociálnych zariadení pre ľudí v núdzi a seniorov v Žiline a Martine.

1 000,00 €

Kia Dobrovoľníctvo 2015
KIA15_041

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Spolu to dokážeme 2015

Vďaka grantu zrealizovalo združenie dobrovoľnícke dni, počas ktorého zamestnanci Kia
Motors Slovakia obnovovali a konzervovali hrad Lietava.

1 500,00 €

KIA15_043

Nadácia Krajina
harmónie

Dobrovoľne v harmónii

Z grantu sa podporili spoločné aktivity pre zdravých a zdravotne postihnutých ľudí
zameraných na skrášlenie prostredia nadácie Krajina harmónie, športové aktivity,
oprava divadla a príprava na festival INTER NOS.

1 000,00 €

Výročná správa 2015
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KIA DA 2015
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V Regionálnom centre autistov v Žiline boli zorganizované dobrovoľnícke aktivity
ako lyžovanie, bowling, turistika a splav, ktorých sa zúčastnilo 30 detí a klientov, 20
zamestnancov, 25 rodinných príslušníkov a 20 dobrovoľníkov.

1 000,00 €

KIA15_044

OZ Detská komunita

KIA15_045

Obnova Slovenskej Zeme Spoločne na zrúcanine sv. Heleny

Grant bol použitý na sanáciu vytipovaných častí pamiatky gotického kostola sv.
Heleny v obci Stránske, pričom sa aktívne zapojilo až 23 pracovníkov KIA, niekoľko
dobrovoľníkov a remeselníkov.

1 000,00 €

KIA15_046

Špeciálna základná škola
a ŠMŠ

Jarné upratovanie

Grant prispel k vylepšeniu školskej záhrady i areálu výsadbou nových rastlín a úpravou
okolia.

1 000,00 €

KIA15_047

Centrum včasnej
intervencie Žilina, n.o.

U nás ako doma

Grant pomohol zútulniť priestory Centra včasnej intervencie Žilina, kde sa maľovali
priestory, inštalovala sa špeciálna pomôcka do terapeutickej miestnosti a zavesili sa
obrazy v priestoroch pre 36 rodín so znevýhodneným dieťaťom v centre.

1 000,00 €

KIA15_048

Preles

Kia firemné dobrovoľníctvo 2015

Projekt podporil dobrovoľníctvo firmy KIA, počas ktorého sa zrealizovala jedna
brigáda, kde sa vyrábali medzistienky do úľov, ktoré slúžia na osvetu a vzdelávanie.

1 000,00 €

KIA15_049

Domov sociálnych
služieb SYNNÓMIA

Dobrovoľníci – noví priatelia
zdravotne postihnutých

Projekt pomohol 120 zdravotne postihnutým klientom DSS SYNNÓMNIA počas 3
mesiacov zúčastniť sa 4 celodenných výletov, kde sa odreagovali od stereotypných
prejavov správania a vnímania reality.

1 000,00 €

KIA15_050

Truc sphérique

Stanica a Synagóga 2015

Pokračovanie v rekonštrukcii synagógy (pripravili sa steny pre reštaurovanie omietok,
boli zorganizované kultúrne podujatia pre verejnosť v synagóge). V záhrade Stanice
bola vybudovaná nová terasa zo starých lešenárskych trubiek.

1 000,00 €

KIA15_051

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych
služieb

Kia Dobrovolníctvo 2015

Grant pomohol s terénnymi úpravami, opravou soklovej časti budov a boli vytvorené
dve okrasné časti záhrad, ktoré budú slúžiť na pracovnú rehabilitáciu klientov ZpS
a DSS Žilina.

1 000,00 €

KIA15_052

Krajská knižnica v Žiline

Aktivity zamerané na vzdelávanie,
podporu čítania a dopravnú
výchovu detských používateľov

Projekt prispel k čitateľskej gramotnosti detí, predstavivosti, manuálnej zručnosti,
socializácii detí a pomoci pri adaptácii do nového prostredia.Projekt pomohol priamo
až 401 deťom, nepriamo 40 pracovníkom knižnice a 900 rodičom detí.

1 000,00 €

KIA15_053

OZ Mulica

Dobrovoľníci pre Recykel

Grant prispel k vytvoreniu priestoru pre cyklistov – dielňu a požičovňu bicyklov,
a taktiež prispel k zlepšeniu postavenia cyklistov v meste Žilina.

1 000,00 €

KIA15_054

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Žilina

Dobrovolníci v Slovenskom
Červenom kríži

Vďaka grantu sa zveľadila budova Červeného kríža a Zariadenia pre seniorov.

1 000,00 €

KIA15_057

Záchranná stanica
a Ekocentrum Zázrivá

KIA Motors a záchrana zvierat

Projekt pomohol v prevádzke a údržbe Záchrannej stanice a pomohol zlepšiť starostlivosť o umiestnené zvieratá, pričom bolo zorganizovaných 6 brigád dobrovoľníkov
a zatiaľ pomohol 45 živočíchom za obdobie trvania projektu.

1 000,00 €

KIA15_132

Horská služba Malá Fatra Bezpečnosť

Projekt prispel k vybudovaniu výcvikovej časti školiaceho strediska pre 30 záchranárov
a 500 ľudí ročne.

1 000,00 €

KIA15_268

Útulok Žilina

Pomoc opusteným a týraným
psíkom

Grant umožnil rekonštrukciu plota v Žilinskom útulku pre psov, z pletivového na
murovaný.

1 000,00 €

Spoznávajme Turiec 2015

Obyvatelia domova sociálnych služieb sa podieľali na značení a úprave okolia
cyklotrasy.

2 780,00 €

Región bezpečne 2015
KIA15_060

Domov sociálnych
služieb Méta Martin

KIA15_061

Materská škola Ul. Aurela
Žmurkajúci semafór
Stodolu

V spolupráci s rodičmi sa vybudovalo v areáli materskej školy dopravné ihrisko na
získavanie správnych dopravných návykov.

1 520,00 €

KIA15_062

Združenie rodičov pri
Bezpečne na cestách!
Materskej škole Bobrovec

Vďaka grantu sa vybudovalo nové dopravné ihrisko, čím sa vytvorili podmienky pre
bezpečnú a hravú dopravnú výchovu.

3 000,00 €

KIA15_063

Základná škola
s materskou školou

Na ceste bezpečne

Deti na základe tohto uskutočneného projektu získali praktické vedomosti a zručnosti
ako sa správať na cestnej komunikácii.

2 880,50 €

KIA15_064

Obec Strečno

Grant prispel k vybudovaniu prístupového chodníka k outdoorovej fitness zóne
Bezbariérový chodník k outdoorovej
v miestnom parku, spájajúceho existujúci bezbariérový chodník pre chodcov pozdĺž
fiiness zóne
hlavných ciest.

2 998,60 €

KIA15_065

Obec Štefanov nad
Oravou

Dopravné ihrisko – obnova a tvorba
verejného priestranstva a detského
dopravného ihriska

Vďaka grantu sa vybudovala v obci cestička pre dopravné ihrisko, ktoré využívajú deti
z obce.

3 000,00 €

KIA15_066

Mesto Rajecké Teplice

Vybavenie dopravného ihriska
Rajecké Teplice

Projekt prispel k lepšej vybavenosti dopravného ihriska v areáli Základnej školy
v Rajeckých Tepliciach. Zakúpili sa bicykle, kolobežky a prilby.

KIA15_067

Obec Vlachy, Ladislav
Guoth

Malý dopraváčik

Grant bol využitý na dokončenie dopravného ihriska pre deti Materskej školy Vlachy,
deti z obce Vlachy a pre okolité základné školy.

KIA15_068

Obec Konská

,,Detský vodičák“

Grant napomohol vybudovať dopravné ihrisko v obci s prístupom pre všetky deti,
zakúpené boli aj detské dopravné prostriedky.

2 630,00 €

KIA15_069

Občianske združenie
Bezpečne a Zdravo

Bezpečne a Zdravo VI.ročník

Cieľom projektu bolo zakúpenie nových dopravných značiek na dopravné ihrisko,
lavičiek, štvorkoliek a kolobežiek pre 500 detí navštevujúcich okolité materské školy.

3 000,00 €

KIA15_070

Mesto Čadca – Mestská
polícia Čadca

Zvyšovanie bezpečností detí
dobudovanie dopravného ihriska

Z grantu zakúpilo mesto Čadca kancelársky kontajner na uskladnenie dopravných
prostriedkov na dopravnom ihrisku.

3 000,00 €

KIA15_071

Obec Čierne

Výchovno-náučný chodník v obci
Čierne

Výchovno-náučný chodník v obci Čierne a obnovenie turistických značiek na všetkých
turistických trasách v obci skvalitnia život asi 200 turistom a obyvateľom obce mesačne.

2 100,00 €

KIA15_072

Základná škola s materskou školou,Zubrohlava

„Spolu dosiahneme bezpečný štart
na cestách“

Z grantu zakúpila škola dopravné prostriedky – kolobežky, odrážadlá, bicykle,
dopravné značky, megafón, semafor, prilby, reflexné vesty a chrániče pre 104 detí.

2 736,00 €

KIA15_073

ZŠ s MŠ Stankovany

Výstavba detského dopravného
ihriska v areáli ZŠ a MŠ

Prostredníctvom hry môže takmer 100 detí na novom ihrisku spoznávať základy
dopravnej výchovy, získavať dopravné zručnosti a rozvíjať svoju osobnosť.

2 999,90 €

KIA15_074

Hasičský zbor Priekopa

Dopravné ihrisko

V rámci projektu bolo osadené dopravné značenie, značky a semafory na dopravné
ihrisko v Priekope, ktoré ročne navštívi 1500 detí.

3 000,00 €

KIA15_075

Materská škola Žabokreky
v zriaďovateľskej pôsobNaša škôlka bez bariér
nosti Obce Žabokreky

Vybudovanie bezbariérového prístupu do MŠ Žabokreky umožnilo zlepšenie prístupu
pre rodiny s postihnutými deťmi, seniorov a mamičky s kočíkmi.

2 800,00 €
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KIA15_076

Obec Kláštor pod
Znievom

Znievsky Dopravko

Obec vybudovala rozsiahlu multifunkčnú plochu slúžiacu ako dopravné ihrisko
pre deti v obci Kláštor pod Znievom, kde si deti osvojili nové poznatky o dôležitosti
bezpečného správania sa na cestách (asi 250 detí + obyvatelia obce)

KIA15_077

Základná škola
s materskou školou
Oravské Veselé

Bezpečne do školy

Škola vybudovala detské dopravné ihrisko v Oravskom Veselom, podarilo sa skrášliť
okolie, využiť nevyužitú plochu na bezpečný priestor pre výučbu dopravnej výchovy.

3 000,00 €

KIA15_078

Materská škola Ul.
P.O.Hviezdoslava 17,
Martin

CESTOU NECESTOU

Vďaka vybudovaniu dopravného ihriska v MŠ v Martine školský dvor vyzerá
upravene, pútavo a motivuje deti k aktívnemu pohybu na kolobežkách, odrážadlách
a trojkolkách.

2 898,39 €

KIA15_079

Obec Krpeľany

Náučný chodník Tiešňava

Vďaka projektu bol vytvorený Náučný chodník Tiešňava, kde boli osadené 4
informačné tabule s možnosťou posedenia v krásnej okolitej prírode.

3 000,00 €

KIA15_080

Obec Višňové

Pre menej bariérový život v našej
obci

Vybudovaním prístupovej plošiny k vstupom do budovy obecného úradu Višňové sa
umožnilo jej využitie aj osobám s obmedzenou mobilitou a seniorom

3 000,00 €

KIA15_081

Obec Maršová -Rašov
-Materská škola Maršová
-Rašov

HRAVO S DOPRAVOU

Vybavenie detského dopravného ihriska Materskej školy Maršová-Rašov malo prínos
nielen pre deti, učiteľov, okolité MŠ, ale aj región; materská škola rozvíjala praktické
návyky bezpečného správania sa na ceste hravou formou.

1 909,96 €

KIA15_090

Základná škola
s materskou školou
Rosina č. 624

Dopraváčik ROSINKO

Vybudovanie detského dopravného ihriska v okolí školy priamo ovplyvnilo 310 detí
z MŠ a ZŠ Rosina, u ktorých sa formovalo a menilo správanie ako účastníkov cestnej
premávky

3 000,00 €

KIA15_091

Mesto Bytča (pre Materskú školu, Dostojevského Hravo a bezpečne
933/5, Bytča)

260 detí získalo teoretické vedomosti o tom ako sa bezpečne správať na ulici, ktoré si
prakticky overujú na dopravnom ihrisku, ale i v triedach.

1 659,80 €

KIA15_092

Obec Vysoká nad
Kysucou

Vybudovanie bezbariérového
prístupu do zdravotného strediska

Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy zdravotného strediska Vysoká nad
Kysucou uľahčilo prístup k zdravotníckym službám imobilným občanom obce ale aj
širokej verejnosti.

3 000,00 €

KIA15_093

Obec Lúčky

Detské dopravné ihrisko v Lúčkach

Skrášlenie okolia materskej školy poskytlo možnosť využiť dopravné ihrisko na
aktívnejšie trávenie voľného času 140 deťom z MŠ a ZŠ obce Lúčky.

KIA15_094

Spojená škola, OslobodeDopravné výpravy
nia č.165, Belá

200 žiakov školy a žiakov z okolitých obcí malo možnosť získať základné vedomosti
bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách v praxi na vybudovanom
dopravnom ihrisku.

1 950,00 €

KIA15_095

Základná škola Pavla
Országha Hviezdoslava

Na ceste to zvládnem sám

Realizáciou tohto projektu deti z Trstenej získali vedomosti, návyky a zručnosti
v oblasti dopravnej výchovy a osvojili si zásady zodpovednosti, ako účastníka cestnej
premávky.

1 961,20 €

KIA15_096

Žilinský samosprávny
kraj

Revitalizácia cykloturistického
odpočívadla

Obnova zrúteného cyklistického odpočívadla, ktoré je frekventovaným miestom
prechádzok asi 500 obyvateľov z okolitých obcí a 3000 cykloturistov ročne z celého
Slovenska.

2 458,00 €

KIA15_097

Občianske združenie
Jasenská dolina

Prechádzka regiónom

Vybudovanie priestoru pre relax a odloženie bicyklov a prepojenie dvoch náučných
chodníkov v Jasenskej doline.

1 925,00 €

KIA15_098

Kvapka, nezisková
organizácia

CYKLOkoučing – lepšie bicyklujem,
menej (sa) ohrozujem

Deťom MŠ a žiakom ZŠ obce Čimová (spolu asi 100 detí) vytvorila organizácia podmienky na tréning správneho, uvedomelého a zodpovedného správania sa na ceste.

3 000,00 €

KIA15_133

Obec Slovenské Pravno

Bezpečnosť na prvom mieste.

Obnovou dopravného ihriska pri MŠ v Slovenskom Pravne a zakúpením dopravných
prostriedkov umožnila obec deťom vyskúšať si a naučiť sa základné pravidlá cestnej
premávky.

1 000,00 €

25 000,00 €

1 954,50 €

2 681,11 €

Žilina – kultúrne a športové podujatia
KIA15_082

Mesto Žilina

Staromestské slávnosti

Zhruba 20000 divákov navštívilo 21. ročník Staromestských slávností, ktorý grant
podporil. Finančné prostriedky z udeleného grantu boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia.

KIA15_083

Mesto Žilina

Tvorivé remeselné dielne

Grant podporil 2. ročník Tvorivých remeselných dielní, počas ktorého si okolo 1900 ľudí
mohlo zakúpiť jednotlivé výrobky alebo si svoju zručnosť sami otestovať a vyskúšať si
niektorú z ľudovoumeleckých techník.

3 500,00 €

KIA15_084

Mesto Žilina

Stredoveký deň

Grant pomohol zrealizovať VIII. ročník podujatia s názvom Stredoveký deň s tohtoročnou témou Spor mesta s hradom Strečno. Podujatie navštívilo až 6000 obyvateľov
Žilinského kraja.

7 000,00 €

KIA15_085

Mesto Žilina

Európsky pohár silných mužov

Grant prispel k organizácii súťaže najsilnejších mužov zo slovanských štátov – Pohár
Slovanov, ktorej sa zúčastnili súťažiaci z 10 krajín Európy a sledovalo ju 2000 divákov
na Námestí Andreja Hlinku.

4 000,00 €

KIA15_086

Mesto Žilina

Žilinská plavecká štafeta

Grant podporil 7. ročník plaveckej štafety, na ktorej sa zúčastnilo 1058 plavcov
a preplávalo sa 1164 km.

1 000,00 €

KIA15_087

Mesto Žilina

Vianočný beh

Grant pomohol organizácii Vianočného behu na Vodnom diele v Žiline, ktorého sa
zúčastnilo 757 bežcov a 38 otužilcov vo veku od 2 do 78 rokov a prišlo sa pozrieť aj 300
divákov.

3 000,00 €

KIA15_089

Mesto Žilina

Sever proti juhu

Grant podporil uskutočnenie športového podujatia Sever proti juhu, do ktorého sa
zapojilo až 700 hráčov, 64 futbalových tímov a odohralo sa 16 hodín futbalu.

4 500,00 €

KIA15_136

Mesto Žilina

Školská športová liga

Grant podporil športové súťaže pre cca 1000 detí zo 16 žilinských základných škôl.
Svoje sily si žiaci merali v plávaní, florbale, futbale a vybíjanej vždy raz do mesiaca
počas školského roku 2014/15.

2 000,00 €

KIA15_137

Mesto žilina

Žilinské dni zdravia

Grant pomohol zorganizovaniu 12. ročníka Žilinských dní zdravia, ktorých sa zúčastnilo
4000 návštevníkov preventívnych opatrení ako meranie krvného tlaku, cholesterolu,
meranie očného tlaku a primátorská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 172 darcov.

2 500,00 €

KIA15_139

Mesto Žilina

Festival seniorov

Grant podporil zorganizovanie Festivalu Seniorov na Mariánskom námestí v Žiline.
Súčasťou bola výstavka ručných prác seniorov – maľovanie, výrobky z drôtu a vosku.

2 000,00 €

KIA15_174

Mestské divadlo Žilina

Debarierizácia divadla

Kúpou pásového schodolezu sa Mestské divadlo Žilina debarierizovalo, a tým
v súčasnosti umožňuje návštevu divadla a divadelný zážitok pre väčší počet divákov.

5 000,00 €
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Projekt

Popis

KIA15_099

Občianske združenie
Kumakokra

KIA15_100

Centrum včasnej
intervencie Žilina,n.o.

Vnímam tvoj svet

Vďaka projektu sa podarilo zvýšiť odbornosť pracovníkov, ktorí sa venujú práci
s rodinou a dieťaťom so zdravotným znevýhodnením v ranom veku.

KIA15_101

OZ Klub mladé Makovice
95

Rozšírenie činnosti centra Makovice
na sídlisku Hájik o aktivity pre deti
predškolského veku a ich rodičov

Zámerom projektu bolo rozšíriť činnosť centra Makovice na žilinskom sídlisku Hájik
pre deti do 5 rokov a ich rodičov. Skupina piatich mamičiek pripravila plán aktivít
a služieb.

1 175,00 €

KIA15_102

Agentúra podporných
služieb, n.o.

Strecha nad hlavou

Vďaka grantu sa opravila strecha na zariadení podporovaného bývania pre zdravotne
znevýhodnených ľudí. Strecha už nespĺňala bezpečnostné požiadavky.

3 500,00 €

KIA15_103

Obecný športový klub
Rosina

Materiálno-technické vybavenie
oddielu nevidiaciach a slabozrakých
športovcov

Oddiel nevidiacich a slabozrakých športovcov si z grantu zakúpil nové hracie stoly
a športovú výstroj.

4 750,00 €

KIA15_104

OZ Dom nádeje

Zvyšovanie kvalifikácie členov OZ
Dom nádeje

Vďaka grantu si zamestnanci zvýšili kvalifikáciu a prostredníctvom kurzu mediátora,
budú klientom pomáhať riešiť spory.

798,00 €

KIA15_105

Matias, n.o.

Aplikovaná behaviorálna analýza
ABA pri výchove a vzdelávaní detí
s PAS

Vďaka grantu si zamestnanci zvyšovali kvalifikáciu- absolvovali 5 workshopov
zameraných na témy aplikovanej behaviorálnej analýzy, ktoré prispeli k skvalitneniu
práce s deťmi s autizmom.

1 450,00 €

KIA15_106

DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v zariadenia opatrovateľských
služieb

Vďaka grantu boli v zariadení opatrovateľských služieb zrekonštruované kúpeľne na
bezbariérové, čo pomohlo 20. klientom zariadenia.

4 990,00 €

KIA15_107

Špeciálna základná škola
a ŠMŠ

Hipoterapia

Z grantu bolo hradených 6 ciest na hipoterapiu pre žiakov Špeciálnej základnej školy.

1 620,00 €

KIA15_108

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca

Bezbariérová kúpeľňa pre ležiacich
pacientov v Dome ošetrovateľskej
starostlivosti

Grant prispel k zriadeniu a vybudovaniu bezbariérovej kúpeľne v Dome ošetrovateľskej
starostlivosti pre ležiacich pacientov.

5 000,00 €

KIA15_109

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych
služieb PARK

,,Oáza zdravia“

Získané finančné prostriedky z podporeného projektu boli použité na zakúpenie prístrojového a materiálneho vybavenia rehabilitačnej miestnosti zariadenia v Domove
sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov.

4 580,40 €

KIA15_110

Návrat, o. z. (Centrum
Návrat Žilina)

Trávenie voľného času detí a mládeže z rodín, ktoré su klientami
Centra Návrat

Vďaka projektu sa uskotočnil víkendový pobyt pre náhradné rodiny a program
pygmalion pre deti z náhradných rodín.

3 910,16 €

KIA15_111

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Posilnenie materiálneho vybavenia
pre sluchovo postihnutých

Počas projektu sa zrealizoval seminár o kompenzačných pomôckach pre sluchovo
postihnutých zo Žilinského kraja, pomôcky boli zakúpené z grantu.

1 971,84 €

KIA15_112

OZ Náruč – Pomoc
deťom v kríze (OZ NPDK)

Pokračovanie v skvalitňovaní
a rozširovaní odborných služieb
OZ Náruč

Grant prispel k vytvoreniu keramickej dielne v Detskom krízovom centre Náruč v Žiline
a k materiálnemu zabezpečeniu Poradenského tréningového centra Náruč v Čadci.

4 954,33 €

KIA15_113

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Cvičí celá rodina

Grant prispel k zvýšeniu kvality života a zdravotného stavu seniorov, mamičiek po
pôrode a detí do 1 roka, prostredníctvom cvičenia, prednášok a kurzov masáží.

1 774,00 €

KIA15_114

Únia nevidiacich
a slabozrakych Slovenska, Reedukácia zraku
Krajské stredisko Žilina

Cieľom projektu bol nákup pomôcok pre zrakovo postihnutých ľudí, ktorým bežné
okuliare nezabezpečujú uspokojivú korekciu zrakovej vady.

3 899,00 €

KIA15_115

Viacúčelové zariadenie
pre seniorov

Tvorme spolu pekné veci

Vďaka projektu sa seniorom otvorili nové možnosti trávenia voľného času, otvorila sa
dielňa, kde pracujú s rôznymi technikami, ako plstenie, tvorba mydiel, keramika.

KIA15_116

LIKAVA – centrum
sociálnych služieb

Nákup špeciálneho technického
zariadenia na zlepšenie manipulácie Z prostriedkov získaných z grantu sa zakúpilo sprchovacie lehátko a sprchovací
s imobilnými a čiastočne imobila dezinfekčný panel, čím sa zvýšila kvalita života imobilných klientov v zariadení.
nými fyzickými osobami

KIA15_117

Diagnostické centrum
Ružomberok

Skupinový motivačný program
sociálneho poradenstva

Vďaka grantu sa realizovali skupinové stretnutia, ktoré pomohli deťom osvojiť si nové
vzorce zvládania záťažových situácií, rozvíjali ich sociálne spôsobilosti a komunikačné
zručnosti.

1 920,07 €

KIA15_118

Tovarišstvo historických
remesiel a zručností

Zlepšenie ergoterapeutickej
úrovne pre hendikepované deti
v Centre sociálnych služieb Fantázia
v Kysuckom Novom Meste

Grant bol použitý na ergoterapeutické aktivity so zdravotne znevýhodnenými deťmi
s deťmi z Centra sociálnych služieb.

2 500,00 €

KIA15_119

Detská komunita

Cesty poznávania

Grant prispel k realizácii výcviku ABA terapie a školeniu v snoezelen terapii, k absolvovaniu liečebno – pedagogického workshopu pre 15 zamestnancov.

2 049,82 €

KIA15_120

DSS a ŠZ Liptovský
Hrádok

Klubovne Smrečany

V projekte boli vytvorené 3 klubovne pre klientov, čo umožnilo väčšiu intimitu
prostredia pri trávení voľného času klientov (TV, hudba, spoločenské hry).

3 300,00 €

KIA15_121

Radosť žiť, o. z.

pomôžme si navzájom

Finančné prostriedky boli použite na rekonštrukciu bezbariérovej kúpelne v Zariadení
pre seniorov, čo prispelo k ich väščiemu komfortu, zvýšeniu bezpečnosti a samostatnosti.

2 500,00 €

KIA15_122

Domov sociálnych
služieb SYNNÓMIA

IHRISKO AKO PROSTRIEDOK TERAPIE

Grant prispel k vybudovaniu ihriska, ktoré bude slúžiť pre rôzne športové aktovity
zdravotne znevýhodneným i bežným občanom..

2 500,00 €

KIA15_123

Vlastnou Cestou

Voľný čas bez hraníc II

Vďaka projektu sa ľudia s mentálnym postihnutím stretávajú na jednotlivých
workshopoch a krúžkoch, ktoré si vybrali na základe motivačného dňa a rozvíjajú sa
v oblasti, ktorá ich zaujíma.

2 680,00 €

KIA15_124

Domov vďaky, rozpočtová Zlepšenie materiálnych podmienok
organizácia mesta Rajec rehabilitácie

Cieľom projektu bolo zlepšiť materiálno – technické vybavenie denného stacionára
prostredníctvom nákupu nového vybavenia – terapeutických kresiel, ktoré uľahčujú
polohovanie a sedenie pohybovo znevýhodneným seniorom.

2 500,00 €

KIA15_125

DSS Méta

Uprostred lesa

Grant prispel k zlepšeniu kvality života obyvateľov DSS Méta rekonštrukciou priestoru,
v ktorom trávia najviac času tak, aby zodpovedal ich potrebám podľa najnovších
poznatkov.

4 000,00 €

KIA15_126

Obecný úrad Horný
Kalník

žime život spoločne

Vďaka grantu mohla obec zrekonštruovať nevyužívanú miestnosť, ktorá bude
obyvateľom slúžiť na trávenie voľného času.

2 500,00 €
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Nadácia Pontis

V rámci realizovaného projektu bolo cieľom zachovať činnosť krúžkov a ich
skvalitnenie prostredníctvom podpory a vzdelávania lektorov zo strany skúseného
sociálneho pracovníka.

Výška grantu

Zachovanie a rozšírenie činnosti
klubov pre deti v Nizkoprahovom
centre na Predmestí

1 377,00 €
5 000,00 €

2 169,29 €

4 649,65 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt
„Kam nechodí slnko, tam chodí
lekár.“

Popis

Výška grantu

KIA15_127

Trojlístok-centrum
sociálnych služieb

Vďaka grantu bola pre seniorov vybudovaná terapeutická miestnosť, okrem vizuálnej
stránky boli dokúpené masážne kreslá.

3 754,06 €

KIA15_128

FLEXI OPATROVATEĽSTVO Pošli to ďalej

Vďaka projektu vznikla v regióne nová služba monitorovania a signalizácie potreby
pomoci pre seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí.

4 500,00 €

KIA15_129

OZ Objatie

Vzdelávaním k podpore, vedeniu
a sprevádzaniu klienta

Vďaka projektu sa pracovníci vzdelávali v oblasti komunikácie, aktivizácie a práce
s klientmi s demenciou a slabozrakými osobami.

KIA15_130

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Žilina

Prekonajme bariéry a zlepšime
podmienky imobilným seniorom

Vďaka projektu bola namontovaná na schodisko do domova sociálnych služieb plošina
pre klientov na vozíku a bol nainštalovaný elektronický vrátnik, ktorý zvýšil bezpečnosť
najmä nočnej služby v zariadení.

KIA15_131

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálných
služieb Žilina

Učme sa napĺňať potreby ľudí
s demenciou

Vďaka projektu sa uskutočnila vzdelávacia aktivita s názvom „Starostlivosť o klienta
s Alzheimerovou chorobou“, kde si 19 zamestnancov ZpS a DSS Žilina prehĺbilo
poznatky a získalo skúsenosti pri práci s klientmi so psychiatrickými diagnózami.

2 125,00 €

1 302,20 €
4 200,00 €

Región kultúrne 2015
KIA15_140

Základná škola
s materskou školou

Hôrčanček

Grant prispel k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho porcesu v materskej škole, ktorú
navštevuje 85 detí. Materská škola zakúpila klavír, doplnila kroje o nové prvky – šatky.

2 225,00 €

KIA15_141

Bábkové divadlo Žilina

Bábková Žilina 2015 – Živý festival

Grant prispel k zorganizovaniu piateho ročníka festivalu slovenských profesionálnych
bábkových divadiel Bábková Žilina 2015. Festivalu za zúčastnilo 2500 detí zo škôl
a školských zariadení a 3500 návštevníkov.

3 000,00 €

KIA15_142

Združenie turčianskych
muzikantov

FS Kriváň v horehronských krojoch

Grant prispel k obstaraniu si nových krojov do folklórneho súboru Kriváň z Turian,
pričom si zakúpili 19 horehronských blúzok, 10 kapiek (čepcov) a 1 horehronskú košeľu.

2 962,40 €

KIA15_143

Mestské divadlo Žilina

BESI

Grant prispel na výrobu scény do inscenácie Besi I. od Dostojevského románu, ktorá
mala premiéru vo Veľkej sále Mestského divadla Žilina 19. júna 2015. Podujatia sa
zúčastnilo za jún na 3 predstaveniach 584 divákov.

3 000,00 €

KIA15_144

Mesto Tvrdošín

Keď história ožije

Grant bol použitý na zapožičanie 100 ks historických kostýmov, výrobu DVD
a ozvučenie historických dní na Trojičnom námestí v Tvrdošíne, ktorých sa zúčastnilo
až 2000 návštevníkov.

2 300,00 €

KIA15_145

Štátny komorný
orchester Žilina

Využitie nových technológií
v koncertnej sále

Grant prispel k zvýšeniu bezpečnosti, zlepšeniu pracovných podmienok a úspore
energií v Štátnom komornom orchestri v Žiline prostredníctvom zakúpenia
a výmeny svetiel za LED svetlá, ktoré neunavujú oči a úsporou energie 80% pre 2300
návštevníkov ročne.

3 000,00 €

KIA15_146

Trampské združenie
Severka

História a budúcnosť trampingu
v Žilinskom regióne (ZSK)

Grant pomohol šíreniu trampingu v žilinskom regióne, pričom sa zorganizovalo 20
stretnutí a rozhovorov a 10 podujatí organizovaných rôznymi subjektami.

1 699,50 €

KIA15_147

Truc sphérique

Detské kultúrne leto

Grant podporil plánovanie letnej sezóny na Stanici pre deti a rodiny. Prostriedky
sa využili na chod umeleckých aktivít pre deti a rodiny s deťmi, pravidelné dielne
a divadelné predstavenia pre 130 detí mesačne a 200 rodín v priebehu projektu.

3 000,00 €

KIA15_148

Turčianske kultúrne
stredisko v Martine

Letný foto fest

Grant podporil realizáciu workshopov pre mladých záujemcov o fotografiu, na ktorých
sa zúčastnilo 25 amatérskych fotografov a 2000 ľudí zúčastnených na podujatí na 6
miestach výstav.

2 994,00 €

KIA15_149

Obecný úrad Liptovská
Osada

Kutúrne a stavebné pamätihodnosti Grant prispel k vydaniu publikácie o pamätihodnostiach obce Liptovská Osada a jej
Liptovskej Osady
okolia, vďaka čomu sa priblížilo čitateľom kultúrne a stavebné dedičstvo obce.

KIA15_150

Oravská galéria
v Dolnom Kubíne

Oravská galéria – cesty za
výtvarným umením – bedeker

Grant podporil vydanie obrazovo-informačného bedekera na projekt „Oravská
galéria – cesty za výtvarným umením“, pričom zahŕňa základné informácie o inštitúcii,
histórii, činnosti pre 500 potenciálnych návštevníkov.

1 500,00 €

KIA15_151

Považské múzeum
v Žiline

Spoznávajme minulosť Divinky

Grant prispel k zahájeniu archeologického výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke,
skúmal sa val na akropole, preskúmal sa spôsob budovania valu v podhradí a konštrukcia vežovej brány, pričom sa získalo až 326 kusov archeologických nálezov.

1 179,10 €

KIA15_152

Obec Trebostovo

Kultúra a tradície Trebostovo 2015

Grant pomohol organizácii kultúrneho a športového podujatia v obci, ako aj udržiavaniu tradícií, rozvoju kreativity detí a mladých, rozvoju hasičského športu a vytvorilo sa
podujatie pre 2000 návštevníkov.

1 200,00 €

KIA15_153

Liptovské múzeum
v Ružomberku

Píšťalôčka moja

Grant podporil zakúpenie tradičných hudobných nástrojov – fujara, gajdy, ozembuch,
ústne harmoniky a drumble, aby sa oživila tradičná ľudová kultúra, podporila tvorivosť
a slovenské národné, regionálne a kultúrne povedomie.

1 300,00 €

KIA15_154

Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom
Kubíne

Maľovaný kraj

Grant podporil vydanie pracovného interaktívneho zošita o krojoch, zvykoch,
nástrojoch používaných v obciach Žilinského kraja pre deti a žiakov na školách v kraji.

2 000,00 €

KIA15_155

Občianske združenie
Terra Kisucensis

Kultúrne dedičstvo na dlani

Grant podporil projekt Kultúrne dedičstvo na dlani, pričom sa vytvorilo podujatie Noc
kostolov a vydal sa zborník Terra Kisucensis s príspevkami z dejín Kysúc.

2 000,00 €

KIA15_156

Obec Veličná

Folklórne slavnosti Dolnej Oravy

Grant podporil predstavovanie zvykov a tradícií predkov pre 3000 návštevníkov
folklórnych slávností obce Veličná.

1 300,00 €

KIA15_157

DOMKA – Združenie
saleziánskej mládeže

Divadelná performancia

Organizácia súťaží s názvom Improliga prebiehajúcich raz za týždeň za účelom nácviku
performatívneho divadla a vytvorenia príbehu.

1 500,00 €

KIA15_158

Mesto Žilina

Knižnice v záhradách a na detských
ihriskách

Projekt podporil vytvorenie nových kultúrnych možností na 6 verejných miestach
v Žiline. Vyrobilo sa 6 verejných miniknižníc, ktoré sa naplnili knihami.3 sa nachádzajú
na detských ihriskách, 1 v centre pre seniorov, 1 v materskom centre, 1 Považskom
Chlmc

1 000,00 €

KIA15_159

Obec Krpeľany

Deň obce – ozveny okolitých
chotárov

Grant zabezpečil propagáciu zvykov a rozvoju kultúrneho bohatstva v regióne, pričom
bol použitý na šitie 3 krojov pre folklórnu skupinu a ľudovú muziku obce (Tiesňavan,
Konvalinka, Drienča).

1 000,00 €

KIA15_160

OZ Klub mladé Makovice
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3,2,1 ... STAND UP comedy!

Grant podporil zorganizovanie 10 vystúpení mladých ľudí najmä zo žilinského sídliska
Hájik, pričom sa podarilo vytvoriť pravidelnú kultúrnu ponuku.

800,00 €

KIA15_161

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Pre kultúru všetko

Vďaka grantu sa v Žiline vytvorilo rodinné centrum poskytujúce rodičom malých detí
kultúrne vyžitie a vzájomnú spoločnosť, zatiaľ čo o deti je profesionálne postarané.

1 000,00 €

KIA15_162

Nadácia Krajina
harmónie

Náš deň

Vďaka grantu sa uskutočnil „deň inakosti“ v Žiline s cieľom meniť postoje k akokoľvek
znevýhodneným deťom/skupinám.

1 600,00 €

1 600,00 €

Výročná správa 2015
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

KIA15_163

Občianske združenie
T.A.R.G.O.

Rockový záber

Grant podporil technické zabezpečenie projektu (prenájom pódia a zastrešenia),
pričom sa týmto projektom zvýšil záujem ľudí o podujatie a zapojili sa účinkujúci
z regionálnych amatérskych hudobných zoskupení.

KIA15_164

Gymnázium sv. Františka
z Assisi

Byť pozorní a konať

Z grantu sa uhradilo najmä technické vybavanie pre divadelnú hru zameranú na
scitlivovanie žiakov voči sociálnym problémom v spoločnosti.

1 500,00 €

KIA15_165

Základná umelacká škola
Hudba v netradičnom spojení
Kysucký Lieskovec

Projekt podporil zakúpenie dvoch 34-strunových hárf, ktoré vytvorili podmienky pre
rozvoj schopností 10 žiakov ZUŠ. Žiaci aj s pomocou 5 pedagógov tejto školy následne
zorganizovali kultúrne podujatia v regióne, ktorých sa zúčastnilo 200 návštevníkov.

2 400,00 €

KIA15_166

Obec Párnica

Deviatô párnickô švábkobraňá

Projekt prispel 3200 návštevníkom podujatia k priblíženiu a zachovaniu zberu
a sadeniu švábky so zreteľom na históriu formou ukážok jedál, výstavy, súťaží
a farmárskych trhov.

1 550,00 €

KIA15_167

Základná škola
Podvysoká

„Škola ctí tradície“

Projekt prispel k historickému a kultúrnemu povedomiu žiakov školy a občanov obce
Podvysoká. 200 detí a 1300 obyvateľov obce sa dozvedelo o histórii svojej obce.

1 900,00 €

KIA15_168

Preles

Grant podporil uskutočnenie prvého ročníka festivalu verejných priestorov v Žiline
Festival verejných priestorov v Žiline s názvom mestoINAK, prostriedky sa využili na služby, nákup občerstvenia, na odmeny
pre účinkujúcich, materiál na workshop pre deti.

2 334,52 €

KIA15_169

Občianske združenie
Frčka

Naše dedičstvo

Grant podporil výstavu Naše dedičstvo, ktorá zahŕňala históriu mestskej časti Kňažnej,
pričom sa nakúpili výstavné panely, grafické spracovanie materiálov a tlač. Vydal sa aj
spevník v pevnej väzbe.

930,00 €

KIA15_170

Vlastnou cestou

Stratení v raji

Grant prispel k organizácii divadelného predstavenia Stratení v raji divadelným súborom Pampalíny prostredníctvom nákupu techniky k predstaveniu, kulís a kostýmov.

1 810,00 €

KIA15_171

Obec Maršová -Rašov
-Materská škola Maršová
-Rašov

Na ľudovú nôtu

Z grantu sa zakúpil materiál a s podporou rodičou a zamestnancov sa ušili ľudové kroje
na vystúpenia detí z materskej školy.

2 175,00 €

KIA15_172

Art Culture, o.z.

Jazzové dni v Žiline

Grant prispel k zorganizovaniu Bratislavských jazzových dní v Žiline, pričom koncerty
navštívilo maximálny počet ľudí 620 a zúčastnilo sa aj 40 účastníkov diskusií
a workshopov.

2 850,00 €

KIA15_173

Záchranné práce, konzervácia
Obnova Slovenskej Zeme a obnova na zrúcanine gotického
kostola sv. Heleny.

Projekt prispel k rekonštrukcii gotického kostola sv. Heleny, ktorá patrí k najstarším
a najohrozenejším pamiatkam v regióne. Realizovali sa vysoko odborné remeselné
práce pomocou dobrovoľníkov,skúsených majstrov, odborníkov a Krajským
pamiatkovým úradom.

3 000,00 €

KIA15_175

Priatelia Znieva, o. z.

Obnova neogotickej kaplnky sv.
Jozefa v Lazanoch

Grant podporil rekonštrukciu kaplnky sv. Jozefa, pričom sa nakúpil materiál na opravu
strechy a osadili sa nové dažďové ríny. Práce sa uskutočnili počas 10 spoločných
dobrovoľníckych brigád.

3 000,00 €

KIA15_176

Obec Nová Bystrica

Kaplnka sv. Lazara z Betánie
v Novej Bystrici (Záchrana kaplnky
u Andrisa)

Grant prispel k umeleckému zhotoveniu sochy sv. Lazára, vznikol podstavec pod sochu
a bila položená dlažba pred kaplnkou. Projekt priamo pomohol až 2808 obyvateľov
obce a 100 pútnikom mesačne.

2 961,00 €

KIA15_177

Obec Divinka

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky
Kaplnka sv.Jána Nepomuckého

Z grantu sa obnovila kultúrna pamiatka – baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého, na
čom sa aktívne podieľali dobrovoľníci.

2 985,00 €

1 200,00 €

Kia Innovation Award 2015
KIA15_178

Spojená škola Martin

Auto s prúdovým motorom

Študenti museli kriticky zhodnotiť medzery a potreby v automobilovom priemysle
a následne vylepšili prúdový motor nainštalovaním elektronického riadenia. Získaný
grant bol využitý na nákup komponentov na ďalšie vylepšenie motora.

1 098,16 €

KIA15_179

SOŠ

Prvky pasívnej bezpečnosti

Žiaci školy získali nové vedomosti v oblasti automobilového priemyslu, zlepšili si
schopnosti verejne prezentovať a obhájiť svoju prácu. Získali pre školu grant, ktorý
pomohol škole získať modernú didaktickú techniku.

1 200,00 €

KIA15_180

Spojená škola

Nastavenie vozidla a jeho diagnostika pomocou smartfónu

Študenti si zvýšili svoje zručnosti pri realizácii projektu na diagnostiku vozidla.
Financie boli využité na škole pre nákup súčiastok.

3 200,00 €

KIA15_181

Stredná odborná škola
Znižovanie zaťaženia životného
strojnícka, Športová 1316,
prostredia plynnými exhalátmi
02401 Kysucké Nové
automobilov.
Mesto

Grant bol využitý na nákup dvoch tabúľ a notebooku, ktorý sa využíva pri výukovom
procese na škole. Projekt priamo podporí 10 žiakov za mesiac.

1 200,00 €

KIA15_182

SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Hybridný pohon návesov

Výsledkom projektu sú nové zariadenia, ktoré sa použijú v dielňach praktickej výchovy
odboru autoopravár mechanik.

5 200,00 €

KIA15_183

Stredná priemyselná
škola, Považská Bystrica

Trippling

Študenti si zvýšili svoje zručnosti pri realizácii projektu na vytvorenie funkčného
obvodu na zvýšenie bezpečnosti vozidla. Financie z grantu boli využité na vzdelávacie
pomôcky pre školu.

1 000,00 €

KIA15_187

Dopravná akadémia

Aplikácia „Control it“

Grant bol použitý na nákup 3D tlačiarne využívanej pre tlač modelov študentov
a časť bola využitá na nákup diagnostického prístroja so softvérom na vykonávanie
diagnostiky vozidla. Projekt priamo podporil 3 študentov a 10 zamestnancov.

4 200,00 €

KIA15_188

Spojená škola, Námestie
SNP 5, Partizánske
s organizačnými zložkami
Zabezpečenie spoľahlivosti
Stredná odborná škola,
elektroinštalácie vozidiel KIA
Stredná priemyselná
škola, Obchodná
akadémia

Grant bol využitý na nákup meradiel, stavebníc a iného materiálu pre skvalitnenie
a obohatenie vyučovacieho procesu a naplnenie mimoškolskej záujmovej aktivity
žiakov.

1 000,00 €

Región športuje 2015
KIA15_190

Obecný športový klub
Pribiš

Nemáš peniaze? Nehráš!

Futbalové družstvo starších žiakov získalo dve nové sady dresov, nové lopty a nové
kopačky, čo podporilo motiváciu a chuť športovať u detí.

2 255,00 €

KIA15_191

Kysucká šachová škola

Hra nás spája

Vďaka projektu boli zorganizované medzinárodné turnaje mládeže v šachu, zápasy
seniorov a detí, tréningy a náborový turnaj, celkovo pre 20 seniorov a 50 detí.

1 500,00 €

KIA15_192

JSC Educationis o.z.

Devils florbalová škola

Vďaka projektu bolo dosiahnuté zlepšenie zdravého životného štýlu mladých ľudí, detí
a zlepšenie pohybového ústrojenstva u žiakov ZŠ čadca

2 800,00 €
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Prijímateľ / organizácia

Projekt
Hraj, trénuj, športuj!

Popis

Výška grantu

Realizáciou projektu sa zlepšila úroveň futbalového turnaja a podarilo sa zlepšiť
technické vybavenie TJ Dlhé Pole.

1 208,00 €

KIA15_193

TJ Dlhé Pole

KIA15_194

Laura, združenie
mladých, stredisko Dolný KubCup 2015
Kubín

Turnaj KubCup 2015 spojil 350 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorým dopomohol
k rozvoju svojho talentu a k zlepšeniu svojej kondície.

2 800,00 €

KIA15_195

Športový klub polície
Čadca

GORAL MARATHON – športujeme
s KIA bez hraníc

Projekt výraznou mierou prispel k medzinárodnej spolupráci v oblasti a športu
a kultúry medzi SR, ČR a Poľskom. Financie boli použité na technické zabezpečenie
pretekov v behu.

3 000,00 €

KIA15_196

Maratón klub Rajec

RAJECKÝ MARATÓN

Rajeckého maratónu sa zúčastnilo celkovo 1000 pretekárov, čo prispelo k podnieteniu
športových aktivít aj propagácii regiónu. Finančné prostriedky sme použili na zaplatenie občerstvenia, výrobu tričiek, výrobu buletínov a plagátov, čipy a zdravotnú službu

2 150,00 €

KIA15_197

TJ Lokomotíva SEZ
Kraľovany

Kraľovany Cup 2015

Grant napomohol zorganizovaniu 7 turnajov pre mladších žiakov, ktorých sa zúčastnilo
spolu 96 družstiev, z toho 93 zo Slovenska a 3 z Česka. Odohralo sa 268 stretnutí.

2 100,00 €

KIA15_198

Mesto Liptovský Hrádok

Pieskovcový kríž – oprava

Odborným reštaurátorským zásahom boli urobené práce na záchrane kultúrneho
dedičstva.

3 000,00 €

KIA15_199

Vlastnou cestou

Šport ako zážitok II

Vďaka podpore bol pre ľudí s mentálnym postihnutím v Turci zorganizovaný športový
deň, čo prispelo k ich integrácii do spoločnosti.

1 700,00 €

KIA15_200

Žilinská mestská
basketbalová liga

STREETBALL PROTI RAKOVINE 2015

Streetballovými turnajmi, ktoré sa konali v 4 mestách, sa medzi širokou verejnosťou
šíri osveta o rakovine a jej prevencii. Prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie turnajov a nákup cien pre víťazov.

2 500,00 €

KIA15_201

Základná organizácia
Združenia technických
a športových činností

Memoriál Pavla Bilika

Grant bol použitý na organizáciu branno-športového podujatia pre deti a mládež
v Makove, ktorého sa zúčastnilo 70 pretekárov.

1 499,00 €

KIA15_202

OZ Slniečko pre všetky
deti

Športovci magistra Donča

Z grantu sa podarilo zorganizovať športovo zamerané podujatia pre rodiny s deťmi.

2 500,00 €

KIA15_203

Súkromné centrum
voľného času Lombardiniho 26

FLORBAL – FUTSAL PRE VŠETKÝCH

Žilinský projekt oslovil mládež a dospelých pre aktívne športovanie počas celého roka,
k pravidelným športovcom sa pridali aj nové tímy, celkovo sa zapojilo 581 ľudí.

1 200,00 €

KIA15_204

Občianske združenie
Zubricek

Župná kalokagatia základných škôl
okresu Námestovo

Projekt prispel k zvýšeniu vedomostí 150 detí na športovo-vedomostnej súťaži Župná
kalokagatia, v oblasti poskytovania prvej pomoci, športu, občianskej náuky, histórie
a geografie, BOZP, cestnej dopravy a protipožiarnej ochrany.

2 353,00 €

KIA15_205

Lyžiarsky klub

Otvorené majstrovstvá Liptova
v suchom slalome

Grant pomohol organizácii suchého slalomu, ktorého sa zúčastnilo 101 detí z lyžiarskeho klubu a detí z mesta Ružomberok a okolia a 200 rodičov detí.

2 000,00 €

KIA15_206

INICIATÍVA o. z.

Majstrovstvá Slovenska 2015 Strieľa
celá rodina, XVI. ročník verejnej
súťaže v športovej streľbe zo
vzduchovej pušky

Grant prispel na zlepšenie materiálneho zabezpečenia súťaže jednotlivcov, dvojčlenných, trojčlenných aj rodinných družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky

2 000,00 €

KIA15_207

Lokál

Workout Ružomberok

Vďaka projektu bola v Ružomberku vybudovaná konštrukcia Workout pre cvičenie
s vlastnou váhou, ktorá bude slúžiť pre športové aktivity nielen cca 200 mladým
ľuďom zo športových klubov, ale aj širokej verejnosti.

2 700,00 €

KIA15_208

Mestský športový klub
nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina

Zbav sa predsudkov a príď.

Organizácia medzinárodného turnaja družstiev v aplikovanom stolnom tenise –
športe pre slabozrakých a nevidiacich športovcov.

2 700,00 €

KIA15_209

Dobrá Východná

Dobrá Východná 2015

Z grantu sa čiastkovo zabezpečila organizácia šiestich športových podujatí.

2 300,00 €

KIA15_210

Dobrovoľný hasičský zbor
Detská hasičská súťaž
Rojkov

Grant bol použitý na organizáciu detskej hasičskej súťaže, v ktorej 60 detí súťažilo
v hasičskom útoku, štafete a brannom cvičení.

2 400,00 €

KIA15_212

OZ Černovský chotár

Organizácia cyklopretekov pre mládež v Čutkovskej doline, ktoré mladých motivujú ku
športovým výkonom a aktivite,

1 500,00 €

KIA15_213

Cykloklub Zniev – Kláštor 55. ročník cyklistických pretekov
pod Znievom
Slovenské Pyreneje

Grant prispel k organizačnému zabezpečeniu 55. ročníka cyklistických pretekov
Slovenské Pyreneje, ktorého sa aktívne zúčastnilo 300 účastníkov.

2 500,00 €

KIA15_214

Dubova Colonorum

Prenájom lešenia, zabezpečenie stravy a materiálu pre dobrovoľníkov, ktorí pracovali
na konzervácii a statickom zaistení kostolíka sv. Kozmu a Damiána.

3 000,00 €

KIA15_215

OZ Cyklistická detská tour Žilinský večerný beh

KIA15_216

Truc sphérique

Rozhýbme si telo na sídlisku – na
Základnej škole Jarná

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a montáž prvkov športového ihriska –
pružinových hojdačiek, posilňovacieho kolotoča, a gymcentra, čím sa pobyt detí, ich
rodičov a verejnosti v areáli zlepšil a spríjemnil.

2 999,00 €

KIA15_217

DYNAMIT KLUB,
občianske združenie

Charitatívny maratón, Nádej pre .....

Na spinningovom maratóne Nádej pre Elku sa zúčastnilo 76 ľudí a podarilo sa
vyzbierať 1300 EUR, za ktoré sa Elke zakúpilo špeciálne chodítko.

3 000,00 €

KIA15_218

Hasičský zbor Priekopa

Športujeme v SIMe

Z prostriedkov sa v prenajatom areáli bývalých vojenských skladov SIM buduje
kultúrno športovo rekreačný areál, ktorý bude využívať cca 3500 ľudí ročne.

3 000,00 €

KIA15_219

BMX TEAM Liptov

Dostavba infraštruktúry BMX dráhy
pre Majstrovstvá Slovenska BMX
2015

Vďaka grantu sa dostavala infraštruktúra bikrosovej dráhy BMX TEAM Liptov, čo
výrazne zlepšilo podmienky na tréning mládeže v tomto športovisku.

2 985,00 €

KIA15_220

TJ Nizna nad Oravou –
Cykloklub

48. rocnik medzinarodneho
cykloturistickeho podujatia Okolo
Tatier 2015

Grant prispel k skvalitneniu organizácie 48. ročníka medzinarodneho cykloturistickeho
podujatia Okolo Tatier 2015, ktorého sa zúčastnilo 821 bežcov.

2 999,00 €

KIA15_221

FK Martinské Medvede

Turčianska florbalová liga

Projekt podporil rozvoj športu v regióne prostredníctvom zakúpenia mantinelov,
trofejí a loptičiek, vytlačili sa letáky a zapaltila reklama na Facebooku. Projekt priamo
podporil 230 ľudí za sezónu.

3 000,00 €

KIA15_222

FK Kastrol Team Žilina

Sídliskový futbal

Grant prispel k zmodernizovaniu futbalového ihriska, ktoré by mal podporiť
športovanie a stretávanie sa pri sídliskových zápasoch.

2 997,91 €

KIA15_223

SÚĽOV KONE, o.z.

Hurá na kone!

Vďaka grantu bola zrekonštruovaná jazdiareň.

2 780,90 €

Čutkovský šľak pre deti a mládež

Záchrana kostolíka v Sedliackej
Dubovej

Organizácia bežeckého podujatia Žilinský večerný beh, ktorého sa zúčastnilo 300
dospelých a 80 detských súťažiacich.

1 344,56 €
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KIA15_224

Martinský klub
priaznivcov cestovania

Malofatranská stovka a Malofatranský maratón 2015

Klub zorganizoval turistické podujatie a horský beh na trase 100 km a 50 km.
Prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie štartu, cieľa, občerstvenie,
asistenciu horskej služby, pomocný materiál.

KIA15_225

Turčiansky futbalový zväz

Memoriál futbalových osobností
Turca

V rámci projektu „Memoriál futbalových osobností Turca“ sa uskutočnili dva turnaje –
turnaj prípravky a turnaj dorastencov. Na obidvoch turnajoch boli pre zúčastnené
družstvá pripravené futbalové lopty a tréningové kužele.

2 819,00 €

KIA15_226

MESTSKÝ HOKEJOVÝ
KLUB MARTIN

Ringette v Martine

Prostredníctvom projektu bol zakúpený potrebný výstroj pre hráčky ringetu, zabezpečený tréningový proces počas letnej prípravy a uskutočnený prípravný zápas na ľade
pred medzinárodným turnajom Czech Ringette Challenge Cup 2015 v Prahe.

2 929,50 €

KIA15_227

PLUSKI – Centrum
handicapovaných
lyžiarov Slovenska

Projektom zabezpečila organizácia špeciálnu lyžiarsku výstroj – 1 ks monoski, ktorá je
Rozvoj športu handicapovaných detí
určená na lyžovanie handicapovaných detí a mládeže. Jej využívanie prispeje k rozvoju
a mládeže
a utužovaniu návykov na šport a prispeje k starostlivosti o zdravie.

KIA15_228

Hokejové talenty MHK 32 Podpora mladých hokejových
Liptovský Mikuláš, o.z.
talentov Liptova

Vďaka grantu kúpil klub 10 brankárskych výstrojí pre deti.

3 000,00 €

KIA15_229

Karate klub Liptovský
Mikuláš

Šport pre mládež a dospelých

Grant umožnil nákup výstroja pre mladých karatistov.

2 965,00 €

KIA15_230

Telovýchovná jednota
Mladosť Žilina oddiel
džudo

Hľadanie a výchova mladých
športových talentov

Pripravili a vydali informačné materiály (preukaz džuda s povinnosťami člena),
príručka džuda a spravodaj s 30 ročnou históriou džuda, ktoré zlepšili prácu v oddieli
a v komunikáciu hlavne s rodičmi. Zakúpili potrebné materiálne vybavenie.

2 994,41 €

KIA15_231

Športové a kultúrne
centrum MILOŠOVÁ

Veďme deti k športu

Z prostriedkov dobudovalo centrum ihrisko, obnovili osvetlenie ihriska a vybavili ho
tréningovými pomôckami.

2 998,30 €

KIA15_232

Telovýchovná jednota
Lokomotíva Vrútky

Športujeme s deťmi

Mladí športovci budu môcť vďaka zrealizovanému projektu ešte viac a systematickejšie rozvíjať svoje všestranné pohybové schopnosti a športový talent. Finančné
prostriedky grantu plne využili na zriadenie multifunkčného priestoru.

2 954,50 €

KIA15_233

Kraso klub Žilina

Bezpečné inline korčuľovanie pre
deti i dospelých

Kraso klub Žilina zakúpil korčule a chrániče na zapožčanie. Cieľom tohto projektu
bolo zvýšenie počtu korčuliarov, ktorí ovládajú správnu techniku a tým zabezpečenie
bezpečnosti na chodníkoch.

2 249,90 €

KIA15_234

Rodinné centrum Motýlik Rodinné športovanie

Projekt podporil 30 rodín s deťmi za mesiac a ďalších 120 ľudí nepriamo za mesiac
sprístupnením telocvične, kde sa stretávajú každú sobotu a spoločne organizujú
aktivity pre deti i pre rodičov. Zorganizovaná bola aj prvá Rodinná cyklotúra.

2 085,00 €

KIA15_236

MHA Martin

Športujeme s hokejom!!!

Grant podporil zakúpenie športových pomôcok a častí hokejového výstroja pre 160
detí v hokejovom klube v Martine, pričom sa pre nich stali tréningy zaujímavejšie
a pestrejšie.

2 994,00 €

KIA15_237

Ares gym

Buď fit s thaiboxom

Prostriedky boli využité na nákup tréningového náčinia, ktoré sa používajú na
hodinách thaiboixu pre približne 20 detí.

2 950,00 €

KIA15_238

Mládežnický športový
klub Snežnica

Snežnica cup 2015-žiacké futbalové
turnaje

Zo zdrojov projektu uhradil športový klub náklady na rozhodcov turnajov. Veľkým
prínosom je zakúpenie novej svetelnej tabule, ktorá veľmi dobre poslúžila na oboch
turnajoch a aj touto formou sa zvýšila ich úroveň.

1 134,09 €

KIA15_239

Klub streľby a sebaobrany 9MM Žilina

Chráňme svoje deti

Občianske združenie usporiadalo tri kurzy pohybovej aktivity a sebaobrany pre deti.
Finančné prostriedky boli použité na nákup plánovaného potrebného športového
vybavenia, prenájmu telocvične a zabezpečenie pitného režimu.

2 998,30 €

KIA15_240

Liptovský školský
lukostrelecký klub

Podpora mládeže v LŠLK

Prostriedky z grantu boli použité na nákup lukostreleckého materialu pre mládež
v lukostreleckom klube.

3 000,00 €

2 997,00 €

3 000,00 €

Kia Rodinný deň
KIA15_243

Tovarišstvo historických
remesiel a zručností

Kia Rodinný deň

Grant prispel k vytvoreniu rodinného dňa plného zábavy a hier.

800,00 €

KIA15_244

Spolok priateľov
kaktusov Vrútky, Karol
Novotný

Rodinné dni – KIA Teplička nad
Váhom

Z grantu bol zakúpený notebook, čo umožnuje ďalej šíriť v rámci prezentácií a počas
prednášok vedomosti a skúsenosti organizácie v téme kaktusov a sukulentov.

500,00 €

KIA15_245

OZ Príroda pre deti

Stredoveké dožinkové slávnosti

Grant bol využitý na prenájom stredovekých stanov, kulís a rekvizít, čím bola
zvýšená estetiku a atraktivitu podujatia zameraného na priblíženie verejnosti života
v stredoveku.

1 000,00 €

KIA15_246

Združenie Taoistického
Tai Chi v Slovenskej
republike

Posilnite telo – uvoľnite myseľ –
obnovte zdravie prostredníctvom
Taoistického Tai Chi

Grant bol využitý na nákup počítača, ktorým sa zabezpečila administrácia organizácie
pre Kia Rodinný deň v areáli Kia Motors Slovakia, kde sa precvičovala zostava tai chi
chuan, ktorej sa priamo zúčastnilo až 100 aktívnych návštevníkov.

500,00 €

KIA15_247

Klub vojenských
výsadkárov SR

Memoriál Jozefa Gabčíka

Grant podporil bežeckú udalosť, za účasti rekordných 244 bežcov z ČR, Poľska, Ukrajiny
a USA.

1 500,00 €

KIA15_248

AcaPeople

Rodinný deň

Finančné prostriedky boli použité na nakúp hudobných nástrojov.

350,00 €

Čechov na ulici

Na motívy Čechovovej Čajky mohla vďaka grantu vzniknúť v Bábkovom divadle Žilina
inscenácia, s originálnou, pouličnou formou plnou humoru.

600,00 €

KIA15_249

Bábkové divadlo Žilina

KIA15_250

Aeroklub Žilina

KIA15_251

Občianske združenie
Pohoda 1

KIA Rodinný deň

Z grantu sa nakúpil materiál na viacero športových podujatí pre deti a mládež. Tento
rok sa zapojilo až 2870 detí.

800,00 €

KIA15_252

JSC Educationis o.z.

Roztancujme svet

Získané finančné prostriedky boli použité pre deti na kostýmy a pre spevácky krúžok
na ich ďalšiu činnosť a rozvíjanie talentu.

700,00 €

KIA15_255

TURIEC – Združenie na
podporu rozvoja regiónu

KIA Rodinný deň 2015

V rámci podujatia KIA Rodinný deň bol vďaka grantu zrealizovaný súbor športovo-pohybových aktivít pre deti.

1 000,00 €

Žilina international jazz contest

Grant podporil medzinárodnú džezovú súťaž pre mladé talenty, ktorej sa zúčastnilo 12
kapiel z krajín celej Európy.

5 500,00 €

Spoločne postavme ihrisko

Grant pomohol vystavaniu športového ihriska – bezpečného priestoru pre hru
a miesto pre stretávanie 200 detí a mladých ľudí na sídlisku.

3 226,70 €

Grant umožnil prispôsobenie rádiového vybavenia jedného z lietadiel Aeroklubu Žilina
novým predpisom EÚ.

1 500,00 €

Mesto Žilina – kultúrne a športové podujatia 2015
KIA15_253

Mesto Žilina

Zamestnanci Lear pomáhajú 2014
Lear15_01

100

Ulita

Nadácia Pontis

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Lear15_02

Slovenský výbor pre
UNICEF

Lear15_03
Lear15_04

Projekt

Popis

Výška grantu

Na tábore s Cestou

Vďaka projektu dostalo 21 detí zo sociálne slabších rodín možnosť zúčastniť sa
denného letného tábora.

940,30 €

Základná škola s MŠ
Sándora petőfiho s vjm

Festival

Grant podporil uskutočnenie festivalu bábkových skupín v budove Inovatechu
v Sládkovičove. Festivalu sa zúčastnilo až 160 ľudí, pričom obecenstvo bolo tvorené
najmä deťmi z miestnej materskej a základnej školy ale i okolitých dedín.

705,00 €

Bratislavský spolok
medikov

3D tlač modelov v predoperačnom
plánovaní

Grant pomohol materiálovému zabezpečeniu kurzov, workshopov, vývoja a skúšania
nových aplikácií v medicíne a využívania 3D tlače.

Dobrovoľnícky deň

dobrovoľníci pomohli pri inventarizácií oblečenia a materiálu v skladoch, pričom
nepotrebný a poškodené veci boli vynesené do pripraveného kontajneru

Cardiohelp systém

Nadácia Pontis mohla zakúpiť prístroj pre deti v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej
Bystrici. Prístroj poskytuje podporu alebo náhradu krvného obehu a/alebo dýchania.

57 600,00 €

V centrách Úsmevu ako dar boli vymenené okná, ktoré prispeli k zníženiu nákladov na
kúrenie. Vďaka výmene a oprave plastových okien sa naši klienti budú cítiť komfortne,
cez okná nebude fúkať na ich deti, aj vizuálne sú miestnosti útulnejšie.

15 000,00 €

Podarilo sa zrekonštruovať časť oddelenia na Klinike detskej hematológie a onkológie
v DFNsP v Bratislave. Vďaka projektu sa zlepšila kvalita podmienok na oddelení –
najmä pre detských pacientov, ale aj ich rodičov a zdravotnícky personál.

61 393,55 €

500 deťom bolo vďaka zakúpeným dvom prístrojom vyšetrený zrak. Cieľom projektu
bolo znížiť počet detí so zrakovými poruchami vyšetrením zraku v ich materskej škole.

13 360,00 €

3 000,00 €

Linde Gas Dobrovoľnícky deň 2015
LI15_01

Občianske združenie
Brána do života

50,00 €

Lidl Priama podpora 2015
NP_LIDL15_01 DFNsP v Banskej Bystrici
LIDL15_01

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Prestavba centra
Úsmev ako dar

LIDL15_02

Nadácia Televízie Markíza

LIDL15_03

Únia nevidiacich
Zdravé oči už v škôlke
a slabozrakých Slovenska

Rekonštrukcia onkologického
oddelenia DFNsP Bratislava

Mobis priama podpora 2015
MO15_01

Obec Gbeľany

Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany Vďaka grantu sa sa skrášlil areál a okolie materskej škôlky.

7 843,48 €

Revitalizácia obecných studní

Grant prispel revitalizácii obecnej studne a k vytvoreniu oddychovej zóny, ktorá bude
slúžiť širokej verejnosti.

5 500,00 €

Krajšia a čistejšia Terchová

Vďaka projektu sa ošetrila zeleň v obci Terchová, zakúpili sa kvety a čistiaci stroj,
v trámci verejnoprospešných prác sa realizuje pravidelné čistenie.

5 000,00 €

Strom života

Dobrodružstvo na Malom Dunaji

dobrovoľníci vyčistili 2 úseky Malého Dunaja od odpadkov, ktoré plávali na hladine
alebo boli zachytené na brehu rieky, čím pomohli miestnej faune aj flóre

NM15_002

DSS Sibírka

Sprevádzanie počas podujatia „Deň
krivých zrkadiel“

socializácia a aktívne trávenie voľného času s 10 ťažko postihnutými ľuďmi

NM15_005

Občianske združenie
Kumakokra

Skrášlenie a upratanie priestoru
Nízkoprahového centra pre rodinu

Vďaka dobrovoľníkom a zapojeniu samotných klientov sa podarilo zlepšiť prostredie
komunitného centra a jeho okolia (maľovanie, tapetovanie a zbieranie odpadkov)

200,00 €

NM15_006

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

revitalizácia priestorov základnej a materskej školy (maľovanie) a školského areálu
(sadenie, záhradné práce), ktoré ocenia najmä deti a študenti

400,00 €

NM15_007

Domov sociálnych
služieb SYNNÓMIA

Pekný plot komunikuje navonok

vďaka natretému plotu sa predĺžila jeho životnosť a zlepšilo sa vizuálne vnímanie
daného priestoru

50,00 €

NM15_008

Why Not?

So Zelenou hliadkou na Trnavskom
mýte

skultúrnenie prostredia Trnavského mýta – odstránenie graffitov, nelegálne umiestnených plagátov a vyzbieranie smetí

100,00 €

NM15_010

Autistické centrum
Andreas

Som „IN“ – Pomáham v „AUT“istickom centre VII.

vyše 50 dobrovoľníkov pomohlo pri prácach v ineriéri i exteriéri zariadenia, ktoré slúži
ľuďom s autizmom

400,00 €

NM15_011

Rodičovské združenie pri
MŠ Dénešova 53, Košice

Zdravo a bezpečne

zvýšenie bezpečnosti a skrášlenie školského interiéru a exteriéru: šmirgľovanie
a maľovanie stoličiek, maľovanie chodieb, vyrovnávanie terénu a kosenie

200,00 €

NM15_012

OZ Klub mladé Makovice
95

Vymaľovanie a skrášlenie klubových
skrášlenie a vymaľovanie klubového priestoru Makovice, ktorý slúži najmä deťom zo
priestorov Makovice na žilinskom
sídliska Hájik
sídlisku Hájik

200,00 €

NM15_013

Baseballový klub Angels
Trnava

Výstavba nového športového areálu pomocné práce pri budovaní športového areálu, ktorý bude slúžiť nielen mladým
Angels
športovcm z okolia Trnavy

400,00 €

NM15_014

Základná škola, Śkolská
56/9, Oslany

Máme radi našu školu

skrášlenie priestorov školy a jej okolia a budovanie komunity vďaka aktívnemu
zapojeniu rodičov a zamestatncov

NM15_015

ZŠ a MŠ Vančurova 38,
Trnava

EKO-čitárne

údržba (morenie dreva) 2 eko-čítární na školskom dvore ZŠ s MŠ Vančurova

50,00 €

NM15_016

Diecézna charita Žilina –
Dom charity sv. Kamila

Lesoparkové dopoludnie so seniormi

socializácia a zmena stereotypu (výlet s opekačkou) pre 10 prevažne imobilných
seniorov

50,00 €

NM15_017

Škola komunikácie
a médií, n.o.

Bezpečné a pekné námestie pre
žiakov + Pekny plot

vďaka odstráneniu dilatačných špár pred ZŠ sa zvýšila bezpečnosti chodcov a cyklistov

75,00 €

NM15_018

Zoologická záhrada

Opäť v novom šate

zvýšenie atraktivity ZOO – sadenie zelene, maľovanie plotu a nakreslenie obrieho
Človeče nehnevaj sa

200,00 €

NM15_019

Gymnastické centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie v gymnastickej
hale

dobrovoľníci vyčistili a upratali gymanstické centrum, čím prispeli k tomu, aby sa
mladí gymnasti pripravili v zdravšom a krajšom prostredí

200,00 €

NM15_020

OZ „Zelená deťom“

Natieranie plotu v MŠ Legerského

opravou lavičiek sa zvýšila bezpečnosť detí a vďaka namaľovanému plotu sa predĺžila
jeho životnosť a zlepšilo sa vizuálne vnímanie daného priestoru

180,00 €

NM15_021

Patria – DD v Galante

Prežime spolu pekný deň

vďaka dobrovoľníkov sa mohli seniori socializovať, vybočiť zo stereotypu a navštíviť
miesta, kde sa bez cudzej pomoci nedostnú

200,00 €

NM15_022

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Projekt na dobrovoľnícku činnosť
v Stredisku sociálnych služieb
Petržalka

nákup farieb a následné vymaľovanie plotu a záhradných prvkov prispelo k skvalitneniu prostredia, v ktorom trávia seniori čas

100,00 €

NM15_024

Gymnázium Varšavská
cesta 1

Svetlo a tieň

vďaka novej maľovke sa zvýšila kvalita a zlepšilo prostredie učební, ktoré denne
využívajú študenti

200,00 €

MO15_02
MO15_03

Obec Nededza
Obec Terchová

Naše Mesto 2015
NM15_001

Výročná správa 2015

400,00 €
50,00 €

100,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NM15_025

Deti z Malej ulice,
občianske združenie pri
MŠ Malá 6, Bratislava

Zelená záhrada

NM15_026

Mestské lesy v Bratislave

vďaka úsiliu 130 dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť 60 km lesných chodníkov, 6 km
Clean up Bratislava City Forests 2015 koryta Vydrice, parkovisko a taktiež renovovať zábradlie v obľúbenej oddychove
lokalite na Železnej studienke

NM15_027

Rodičovské združenie pri
materskej škole

Farby dúhy

pekne vymaľovaný plot potešil deti ich rodičov a verejnosť a vďaka novému náteru sa
zvýšila jeho životnosť

100,00 €

NM15_028

Občianske združenie
Brána do života

Záhrada

dobrovoľníci zrevitalizovali záhradu a vďaka nákupu maliarskych potrieb dokončili
mozaiku a prispeli tak k skvalitneniu prostredia, ktoré využívajú klienti

200,00 €

NM15_029

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v Spišskej
Novej Vsi

Drewo&Kemmeň (vážne, nevážne,
odvážne)

príprava dreva na kúrenie v chránenej dielni počas zimných mesiacov

NM15_031

Centrum rodiny

Komunitné centrum – Spájame
generácie

revitalizácia záhrady komunitného centra – maľovanie plotu, lavičiek, preliezok,
sadenie a odstránenie graffitov

100,00 €

NM15_032

Materská škola Šancová
65, 83104 Bratislava

zveľaďovanie zelene v školskom
areáli čistenie a sadenie

vďaka vysadeniu okrasných drevín, bylín a kvetov sa vytvorilo v MŠ podnetnejšie
prostredie

50,00 €

NM15_033

Občianské združenie pri
MŠ Borská

Tráva

vďaka nasadeniu nového trávnika sa vytvorilo krajšie prostredie pre aktívne trávenie
času v MŠ Borská

49,96 €

NM15_036

Občianske združenie
PARK TOPOĽČIANKY

Pánske kúpalisko pri medveďovi II

čistenie a renovácia obľúbenej oddychovek zóny, ktorá slúži na aktívne trávenie
voľného času obyvateľov obce

300,00 €
100,00 €

kultivácia terás a vysadenie trávnika zlepšia prostredie MŠ a možnosti detí na trávenie
ich času

100,00 €

399,74 €

50,00 €

NM15_037

Iveta Priehradníková

Bubákovo

revitalizácia detského ihriska, na ktorej sa okrem firemných dobrovoľníkov podieľali aj
rodičia detí využívajúcich ihrisko

NM15_038

I Klub

Voda

vďaka práci dobrovoľníkov a nákupu potrebného náradia sa podarilo pokosiť lúku,
odstrániť náletové kroviny a vyčistiť bylinkové záhradky, čím sa zlepšilo prostredie pre
aktívne trávenie času detí

50,00 €

NM15_039

Klub Detskej Nádeje

Hrové popoludnie v nemocnici

dobrovoľníci spríjemnili deťom hospitalizovaným v DFNsP Kramáre čas, keď sa im
venovali a hrali s nimi rôzne stolové hry – vďaka grantu pribudla nová stolová hra

50,00 €

NM15_040

Penzión Jeseň n.o

Jeseň

socializácia klientov penziónu Jeseň počas výletu do hvezdárne v Malých Bieliciach

100,00 €

NM15_041

Základná škola, Vrútocká
58 Bratislava

Čistota nás baví

zvýšenie bezpečnosti v exteriéri školy (orez suchých konárov, odstránenie hrzde a nový
náter na plote)

100,00 €

NM15_042

Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre
seniorov Rača

DSS a ZPS Rača – náš domov

upratanie vonkajších priestorov a revitalizácia zelene v priestoroch DSS a ZPS Rača
a socializácia klientov s dobrovoľníkmi počas grilovačky

200,00 €

NM15_043

Spojená škola Kráľovnej
pokoja

Maľovanie a čistenie oplotenia
areálu školy

nový náter plotu zvýšil jeho životnosť a zlepšil estetizáciu okolia školy

200,00 €

NM15_044

DSS Andreas

Pomoc v DSS Andreas

dobrovoľníci pomohli zrealizovať generálne upratovanie priestorov, na ktoré popri
bežnom upratovaní nemal personál čas

100,00 €

NM15_046

Gaudeamus-zariadenie
komunitnej rehabilitácie
Bratislava

Úprava areálu a jeho okolia,
opekačka

vďaka nákupu farieb, štetcov, zeminy a byliniek sa podarilo revitalizovať záhradu
a dobrovoľníci strávili s klientami príjemný čas pri spoločnom posedení

100,00 €

NM15_047

Denné Centrum Frézia
Partizánske n.o.

Spoločnými silami 2015

zlepšenie podmienok klientov vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o drobné
opravy, renováciu a umytie okien zariadenia

100,00 €

NM15_049

OZ VITUS

Revitalizácia kostolíka sv. Víta
a Modesty

pomoc pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – vývoz sute a technického odpadu +
očitenie okolia kostola od náletových krovín a porastov

100,00 €

NM15_051

HESTIA, n.o.

Čisté okná a záhrada pre seniorov

zveľadenie priestorov záhrady, ktorá slúži seniorom na oddych a rekreáciu

100,00 €

NM15_052

Základná škola,
Štefánikova ulica 745/1,
924 00 Galanta

Maľovanie školských dielní
a preliezok v ŠkD

vytváranie príjemného a motivujúceho prostredia pre žiakov školy – maľovanie
školských dielní a preliezok na dvore

200,00 €

NM15_053

Materská škola,
Miletičova 37, Bratislava

Dajme plotu nové šaty

natretie plotu prispelo k skrášleniu materskej školy ale aj celého sídliska

NM15_054

INEX Slovakia – občianske združenie

Deň s INTEGRÁKMI

časť dobrovoľníkov strávila príjemné chvíle pri hrách s ťažko zdravotne postihnutými
deťmi pričom iná skupina dobrovoľníkov v tom čase pomohla s upratovaním
priestorov DSS Integra

200,00 €

NM15_055

INEX Slovakia – občianske združenie

Miesto pre mladých

revitalizácia priestorov INEX Slovakia, ktoré slúžia na vzdelávanie a teambuildingové
aktivity dobrovoľníkov

100,00 €

NM15_057

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

Naše Mesto – Naša Nezábudka

veľké upratovanie v interiéri a exteriéri Nezábudky (maľovanie, umývanie, záhradné
práce,...) zlepšilo podmienky pre znevýhodnených, ktorým daný prietor slúži

100,00 €

NM15_058

Základná škola, Daniela
Dingová

Farebný svet je krajší

nový farebný náter plotu a rozšírenie živého poltu a vysadenie kvetinového záhonu
skrášlili vonkajší priestor školy a jej okolie

395,00 €

NM15_059

FOND UŠKO pri ZŠ s MŠ
pre deti a žiakov so
sluchovým postihnutím
internátna

Farebná škola

oživenie starého plotu novými farbami, zvýšenie jeho životnosti a zlepšenie
bezpečnosti

200,00 €

NM15_060

ZŠ s MŠ sv, Gorazda Nitra Jarná očista (Veselý plot)

dobrovoľníci pripravili na náter a nálsledne aj natreli vonkajšie oplotenie školy čím
prispeli s skrášleniu školského areálu

50,00 €

NM15_061

Rodinné centrum Obláčik Rajská záhrada

zvýšenie bezpečnosti a sfunkčenie záhradných prvkov rodinného centra vďaka čomu
sa zlepšili možnosti na trávenie voľného času detí a ich rodičov

50,00 €

NM15_062

Občianske združenie
Pajštún
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Nadácia Pontis

1. Borinka – Na Pajštúnskom rínku,
2. Borinka – Prírodné ihrisko pod
tehelňou

zveľadenie (šmirgľovanie, natretie, kosenie, sadenie rastlín,..) 2 prírodných ihrísk, ktoré
v obci Borinka slúžia nielen domácim obyavteľom ale aj turistom

381,50 €

100,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NM15_063

Rodičovské združenie
pri materskej škole ,
Hnilecká 2, Bratislava

Farebná škôlka

namaľovaný plot a revitalizácia hojdačiek zvýšili bezpečnosť detí v materskej škole

400,00 €

NM15_064

Iniciatíva rodičov
Lamača – IRL

Hravo zdravo

zvýšenie bezpečnosti exteriérových prvkov materskej školy a zlepšenie možností detí
na trávenie času (nové pieskovisko)

100,00 €

NM15_065

OZ Zámoček (MŠ
Zámočkovská škôlkarska brigáda
Kuzmányho 9, Bratislava)

vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať pivnicu MŠ, časť plotu a ďeťom urobili
najväčšiu radosť farebne namaľované preliezky

100,00 €

NM15_066

Domov dôchodcov

Úprava záhradného parku pre
klientov

vďaka uprataniu záhradného areálu, ktorý slúži na oddych a relax seniorov sa podarilo
zvýšiť ich kvalitu života a zlepšiť prostredie, v ktorom žijú

NM15_067

Hotelová akadémia,
Mikovíniho 1, Bratislava

Natieranie exteriérových mreží

vďaka dobrovoľníkom sa podarilo natrieť mreže a školské lavice na celej škole

NM15_068

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych
služieb PARK

,,Ráj na zemi“

vďaka zakúpeniu a nasadeniu kvetov sa podarilo skrášliť a oživiť okná a terasu budovy,
v ktorej bývajú seniori

50,00 €

NM15_069

INEX Slovakia – občianske združenie

Dobrovoľníci deťom

dobrovoľníci zveľadili exteriér MŠ Haanova, keď sa im podarilo namaľovať preliezky,
lavičky, časť plotu, preosiať piesok v pieskoviskách a taktiež obnovili dopravné ihrisko,
ktoré slúži na edukatívne účely

200,00 €

NM15_070

Rodičovské združenie
sv.František

zaHRAjme sa vonku

vďaka oprave detského ihriska sa zvýšila bezpečnosť detí a tiež estetiská hodtnota
ihriska

200,00 €

NM15_071

KASPIAN

Pomôž KASPIAN-u (uprac alebo
vytvor)

revitalizácia skateparku, ktorý je vďaka práci dobrovoľníkov bezpečnejším miestom
a výroba rôznych výrobkov, ktoré budú slúžiť na podporu a propagáciu organizácie

100,00 €

NM15_073

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Urobme si krajšie priestory
rodinného centra

revitalizácia staronových priestorov rodinného centra – upratovanie, maľovanie,
osadenie zábradlí, informačné prvky, úložné priestory

200,00 €

NM15_074

Združenie príbuzných
a priateľov „Radosť“

Čas pre naše združenie

skrášlenie, vynovenie a estetická úprava priestorov, čím sa skvalitnilo poskytovanie
sociálnych služieb a zvýšila spokojnosť a pohoda klientov

50,00 €

NM15_075

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Čistenie potoka a okolia kultúrnej
pamiatky Villa Rustica

dobrovoľníkom sa podarilo naplniť 2 veľkokapacitné kontajnery odpadom z okolia
kultúrnej pamiatky Villa Rustica, vyčistili koryto potoka, jeho okolie a okolie cesty
vedúcej do záhradkárskej osady

323,00 €

NM15_076

Mesto Pezinok

Obnova detských ihrísk

dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť a zrenovovať 4 detské ihriská, ktoré sú vďaka ich
práci teraz nielen krajšie ale aj bezpečnejšie

199,00 €

NM15_079

Základná škola
s materskou školou
Brodno 110, Žilina

Učenie v dúhovej záhrade

revitalizácia zelene a jazierka a úprava drevených a kovových prvkov v exteriéri školy
prispeli k skvalitneniu prostredia a zvýšeniu bezpečnosti

397,00 €

NM15_080

Základná škola s materskou školou, Odborárska
2, Bratislava

Školský parčík

revitalizácia zelene a nové nátery zvýšili estetizáciu školského areálu a jeho okolia

198,65 €

NM15_081

Domov sociálnych
služieb prof. Karola Matu- Radosť hrať sa
laya pre deti a dospelých

za spoluúčasti zamestancov a klientov DSS sa podarilo revitalizovať detské ihrisko
a pomôcť pri príprave terapeutického chodníka

100,00 €

NM15_082

Materská škola
Trebišovská 11

Urob krajšou našu škôlku II

z použitých pneumatík a drevených komponentov dobrovoľníci vyrobiili detské
preliezky a hojdačky

199,80 €

NM15_083

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Záchranné práce na hrade Lietava

pomoc pri ochrane a konzervovaní Lietavského hradu – stavba lešení, murovanie,
sadenie, triedenie kameňa,..

400,00 €

NM15_084

Národný Trust n.o.

Víkend otvorených parkov a záhrad
2015

odstránenie náletových krovín, vyzbieranie odpadkou a spriechodnenie ciset v 3
významných prírodných lokalitách v Bratislave – Kochova, Pruger-Wallnerova záhrada
a Bažantnica

400,00 €

NM15_085

Občianske združenie
DOMOV – DÚHA

Pomoc krízovému stredisku DÚHA
2015

skvalitnenie vonkajšieho a vnútorného prostredia Domova Dúha a zábavné popoludnie plné hier pre detských obyvateľov domova

400,00 €

NM15_086

Základná škola

Spolu s deťmi a pre deti

nový náter oporných stĺpov a preliezok skrášlil prostredie a zvýšil bezpečnosť detí

200,00 €

50,00 €
200,00 €

25,00 €

NM15_087

MŠ Nejedlého 8

Nejedlík – dvor pre škôlkarov

vyčistenie a skrášlenia exteriéru materskej školy – maľovanie plotu, múru a vyčistenie
školského dvora

NM15_088

Občianske združenie
Iniciatíva rodičov
Ružinova (OZ IRR)

Škôlka

revitalizácia exteriéru školy – čistenie strechy a rýň, odstránenie buriny, ošetrenie
drevených prvkou ochranným náterom

200,00 €

NM15_089

Mesto Partizánske

Za krajšie mesto Partizánske

dobrovoľníci sa spolupodieľali na 6 aktivitách vďaka ktorým natreli množstvo oplotení,
upravili areál nemocnice a podporili projekt zameraný na podporu čítania a záchranu
literárneho kultúrneho dedičstva

400,00 €

NM15_090

Rodičovské združenie pri
MŠ Clementisa Prievidza

Krajšie Rozprávkovo

skrášlenie areálu školského dvora, vytvorenie estetického a bezpečného exteriéru, kde
môžu deti tráviť čas

400,00 €

NM15_091

Mesto Žilina

Oprava a natieranie plotu v Dennom opravený, očistení a namaľovaný plot a rozšírenie bylinkovej záhrady potešili seniorov,
centre pre seniorov v Žiline
ktorí v komuniktnej záhrade trávia množstvo času

400,00 €

NM15_092

Združenie rodičov a priateľov materskej školy
Západná 2, Bratislava

Veselá škôlka

NM15_093

Bratislavská arcidiecézna Seniori z DS Charitas na prechádzke
charita
Starým mestom

mladí ľudia vďaka hre na gitare, spevu a rozhovorom spríjemnili seniorom deň
a umožnilii m vybočiť z každodeného stereotypu

NM15_094

Lepší svet n.o.

upratovacie a rekonštrukčné práce v štyroch zariadeniach n.o. Lepší svet, ktorá sa
venuje mentálne znevýhodneým ľuďom, socializácia klientov počas výletu do prírody

392,00 €

NM15_095

Mestská časť Bratislava –
odstránenie čiernej skládky
Devínska Nová Ves

odstránenie čiernej skládky v ťažko dostupnom teréne v lese nad Technickým sklom

55,00 €

NM15_096

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

úprava záhrady (natieranie záhradných prvkov, orez a ošetrenie drevín), ktorá slúži
klientom DSS KAMPINO

100,00 €

Krajší Lepší svet

Pekná záhrada 2015

odstránenie grafitov a iných rušivých elementov, ktoré kazili vizuálny dojem, vďaka
novým farebným náterom sa vytvorilo pekné a podnetné prostredie pre deti z MŠ
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NM15_097

Arcidiecézna charita
Košice

NM15_098

Projekt

Popis

Výška grantu

Zelená záhrada

skrášlenie interiéru Charitného domu pre ľudí bez domova (maľovanie) a exteriéru
Domu pokojnej straoby (vysadenie brečtanu a pletie buriny)

100,00 €

Základná škola Mateja
Lechkého

Pomoc škole

úprava areálu školy: odstraňovanie buriny, pílenie hrubých konárov z kríkov, strihanie
konárov a ich vývoz na kompostovisko

100,00 €

NM15_099

Rodinné centrum
Dlháčik, Bratislava

Za krajší a čistejší Dlháčik

čistejšie (upratané, povysávané a poumývané) a krajšie (vymaľované) rodinné
centrum, ktoré slúži širokej komunite rodičov a ich detí

100,00 €

NM15_100

PRIMA n.o.

Relax v PRIME

úprava a zveľadenie exteriéru n.o. PRIMA, vytvorenie oddychovej zóny pre klientov
zariadenia

100,00 €

NM15_101

ZŠ s MŠ Cádrova 23,
Bratislava

pekná záhrada

vďaka revitalizácií záhrady v MŠ na Revíne a maľovaniu prelizok v MŠ Cádrova sa
zlepšilo prostredie kde deti trávia svoj čas

50,00 €

NM15_102

Academia Istropolitana
Nova

Príprava festivalu Umenie a víno
2015

príprava Svätého Jura na festival UMENIE a VÍNO: úprava Náučného chodníka,
Vinohradníckeho skanzenu, upratanie dvora požiarnej zbrojnice

375,00 €

NM15_103

ZŠ s MŠ Jána Amosa
Komenského

Nové nátery v skladových
priestoroch

skrášlenie školy (maľovanie) a školského areálu (úprava trávnatých plôch)

99,96 €

NM15_105

RC Stonožka

Stonožka na dvore

zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie hygienicckých podmienok v rodinnom centre
Stonožka

100,00 €

NM15_106

Rodinné centrum Klbko

Ako doma

zútulnenie, skrášlenie a sfunkčnenie priestorov rodinného centra Klbko

200,00 €

NM15_107

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Výpomoc na hrade Hričov

pomoc pri záchrane Hričovského hradu (oprava náučného chodníka, odstraňovanie
vegetácie, archeologické vykopávky...)

200,00 €

NM15_108

Občianské združenie
Zemplínsko-užská hradná Bezpečný hrad
cesta

vďaka dokončenému schodiska sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov na zrúcanine
Hradu nad Vinným a zlepšila sa jeho dostupnosť

200,00 €

NM15_109

Základná škola
Karloveská 61

Zdravá škola

vďaka vyčistenému areálu a namaľovanému múra sa skrášlil areál školy

100,00 €

NM15_111

Združenie na záchranu
stredovekého
architektonického
dedičstva nitrianskeho
kraja – LEUSTACH

Záchrana hradu Hrušov a jeho
archeologický výskum

záchrana stredovekého architektonického dedičstva – archeologický výskum
a triedenie nájdených artefaktov na hrade Hrušov

100,00 €

NM15_112

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika

Dobrovolnici skole

revitalizácia školského dvora, školského skleníka a presťahovanie archívu napomohlo
k skrášleniu okolia školy a k lepšiemu využívaniu priestorov

100,00 €

NM15_113

Miestny úrad Bratislava –
Vyfarbi sa v Ružinove
Ružinov

skvalitnenie životného prostredia Ružinovčanov – zveľadenie 7 lokalít Ružinova
(natieranie zábradlí, premaľovanie graffitov, výsadba zelene)

400,00 €

NM15_114

OZ Hrad Tematin

Očkovská mohyla

záchrana kultúrneho dedičstva – Očkovskej mohyly – natieranie plotných stĺpikov
a odstraňovanie náletovej zelene

100,00 €

NM15_117

Domov sociálnych
služieb Hestia

Krajšia Hestia

skrášlenie interiéru aj exteriéru DSS Hestia – maľovanie, záhradné práce a drobné
opravy – vďaka čomu žijú klienti v krajšom prostredí

99,00 €

NM15_118

Základná škola s materskou školou, Jeséniova
54, Bratislava

Detské ihrisko MŠ

vďaka údržbe drevených prvkov detského ihriska sa predĺžila ich životnosť a zlepšila sa
bezpečnosť detí

25,00 €

NM15_119

F84,o.z.

Nazri do nášho sveta

skvalitnenie podmienok životy detí s autizmom a rozvoj a zmysluplné trávenie času
(výroba štruktúrovaných úloh na rozvoj a edukáciu detí)

50,00 €

NM15_121

DAPHNE-Inštitút
aplikovanej ekológie

Aktívne pre Devínsku Kobylu 2015

Ochrana prirodzených biotopov vzácneho rastlinstva lúčnych spoločenstiev v lokalite
Sandberg – odstránenie 2 kontajnerov náletových krovín

95,20 €

NM15_122

Rodinné centrum MAMA
Skrášlime náš svet
klub

Spríjemnenie prostredia a skrášlenie interiéru a exteriéru rodinného centra

54,00 €

NM15_123

Mesto Nitra

Vyčisti svoje mesto

doborovoľníci vyčistili priestranstvo na Kalvárií (vyzbierali odpadky, staré konáre,
odtránili náletovú zeleň), ktoré často navštevujú nielen turisti ale aj domáci obyvateli

195,31 €

NM15_124

Mesto Šaľa

Naše mesto Šaľa – 2015

zveľadenie a skrášlenie prostredia verejných športovísk (športová hala a zimný
štadión) v meste Šaľa

400,00 €
400,00 €
400,00 €

NM15_125

Mesto Trnava

Naše Mesto 2015 – Trnava

Detské ihrisko Guliver a amfiteáter v Bernolákovom sade zbavili dobrovoľníci graffitov,
z loaklít Kamenný mlyn, Park Janka Kráľa a z areálu ZŠ s MŠ na Atómov odstránili smeti
a bilogický odpad a na kruhovom objazde vysadili vyše 400 rastlín

NM15_126

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Krajšie Staré Mesto

skrášlenie verejného priestranstva na Jakubovom námestí (úprava parčíku, ihriska,
sadenie nových rastlín) a maľovanie plotu v detských jasliach Čajkovského

NM15_128

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Farby okolo nás

skvalitnenie prostredia pre aktívne trávenie času klientov DSS – vytvorenie ihriska pre
petang a nový náter oplotenia

50,00 €

NM15_129

MČ Bratislava – Karlova
Ves

Aktivity v KV Nase Mesto 2015

skrášlenie 6 lokalít verejného priestranstva v Karlovej Vsi (odstránenie čiernej skládky,
maľovanie ihrísk, altánku a lavičiek, nová výsadba zelene)

370,00 €

NM15_130

Detský fond Slovenskej
republiky (DF SR)

MIXklub a MIXáčik nízkoprahové
centrá pre deti a rodinu

zatraktívnenie priestorov detských krízových centier MIXklub a MIXáčik – kreatívne
maľovanie toaliet, dvere ako komiks a pod.

NM15_131

Združenie na záchranu
hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo na hrade
Revište 2015

pomoc pri ochrane kultúrneho dedičstva a záchrane hradu Revište – triedenie
a uskladnenie kameňa pre budúce murovanie

100,00 €

NM15_132

Múzeum petržalského
opevnenia, o.z.

Rajóny na Bunkri B-S 4

pomoc pri ochrane historického objektu – bunkru B-S 4 a edukatívny rozmer nakoľko
dobrovoľníci pomohli s prácami v areáli múzea, ktoré v bunkri funguje

100,00 €

NM15_133

Výchova k slobode, o.z.

Mozaika, hlina, drevo, kameň
a radosť

vďaka dobrovoľníkom sa nudný, škaredý múr premenil na pestrú mozaiku čím oživil
verejné priestranstvo, dobrovoľníci tiež pomohli pri finalizácií vnútorných omietok
hlineno-slamenného domčeka

210,00 €

NM15_134

SRRZ-RZ pri Materskej
škole Astrová

Veselé múriky

revitalizácia dvora materskej školy a zatraktívnenie areálu MŠ

50,00 €

NM15_135

Rodinné centrum
BAMBUĽKOVO

Bambulkovo – Nase mesto 2015

dobrovoľníci skrášlili priestor rodinného centra tým, že vymaľovali 2 miestnosti
a namaľoval stoly a stoličky

50,00 €
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NM15_137

Útulok šťastný psík

Pomoc opusteným psíkom

dobrovoľníci čistili a natierali koterce psíkom z útulku čím zlepšili podmienky v akých
žijú

NM15_138

Domka- Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko BratislavaMamateyova

Revitalizácia ihrísk a športovísk

vďaka revitalizácií vonkajších priestorov ihrísk sa zlepšili podmienky na športovanie
mladých nielen počas letnej sezóny

200,00 €

NM15_139

Pro Meliori, n.o.

Neďaleko od Popradu

dobrovoľníci skrášlili prostredie a zároveň zlepšili možnosti trávenia voľného času
v meste Svitu bylinkovou záhradou, opravou knižničnej búdky, vytvorením mozaiky na
stene školy a na náučnom chodníku vytvorili pre deti zaujímavú hru

400,00 €

NM15_140

Združenie hradu Bystrica

Zázemie pre turistov pod Považským vďaka dobrovoľníkom sa podarilo opraviť posedenie pre návštevníkov Považského
hradom
hradu

NM15_141

Materské centrum Mamy
Malý objaviteľ – cesta chleba
mamám

edukatívne tvorivé dielne pre deti a ich rodičov

NM15_142

Mládež ulice

Múdrejšia Mládež ulice

zlepšenie komunikačných zručností a leadershipu zamestnancov a dobrovoľníkov
Mládeže ulice vďaka čomu sa môže skvalitniť a zefektívniť činnosť organizácie

NM15_143

Mesto Stupava

Čistenie parku mesta stupava

čistenie a revitalizácia Malého a Kaštieľskeho parku v Stupave, ktorý slúži širokej
verejnosti

400,00 €

NM15_144

Obchodná akadémia,
Račianska 107, Bratislava

Krajšia škola

krajšie (odloženie vyradeného inventáru) a hygienickejšie (nová maľovka) prostredie
pre žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie

200,00 €

NM15_146

Obnova Slovenskej Zeme

Naše mesto a zrúcanina gotického
kostola v obci Stránske 2015

zlepšenie bezpečnosti návštevníkov a skultúrnenie sakrálnej pamiatky a jej okolia –
Gotický kostol v obci Stránske

200,00 €

NM15_147

Slovenská rada
rodičovských združení –
rodičovské združenie pri Skrášlime škôlku
Materskej škole – občianske združenie

vyčistené, zútulnené a skrášlené priestory MŠ Karadžičova a zvýšenie bezpečnosti
školského ihriska

200,00 €

NM15_148

Diadém – združenie
záchrany hradu Blatnica

Pomôžte nás spríjemniť podhradie !

zlepšenie prístupnosti, zlepšenie bezpečnosti, vytvorenie oddychovej zóny a zvýšenie
informovanosti návštevníkov hradu Blatnica

200,00 €

NM15_149

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Pomôžte vtáctvu na dunajskom
ostrove!

zlepšenie podmienok pre výskyt vzácnych druhov rastlín v chránených lokalitách
vďaka príprave na tradičnú pastvu

400,00 €

NM15_150

Obec Mojš

Farebná Mojš

vďaka namaľovaniu mosta a dreveného pódia, ktoré slúži pri obecných slávnostiach sa
skrášlilo prostredie obce Mojš a zvýšila sa životnosť oboch objektov

100,00 €

NM15_151

Obec Harichovce

Skrášlime si školu

revitalizácia zelene na školskom dvore a namaľovanie školského plotu čím sa zlepšil
jeho vzhľad a zvýšila sa jeho životnosť

400,00 €

NM15_152

Materské centrum
HOJDANA

záhrada v Hojdane

zlepšenie hygienických podmienok a skrášlenie interiéru a exteriéru materského
centra

200,00 €

NM15_153

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Pomôž obnove tradičnej pastvy
v chránených územiach

zlepšenie podmienok pre výskyt vzácnych druhov rastlín v NPR Devínska Kobyla vďaka
príprave na tradičnú pastvu

200,00 €

NM15_154

Občianske združenie
Katarínka

Zachráňme naše dedičstvo- projekt
Katarínka

zvýšenie bezpečnosti návštevníkov kláštora Katarínka a práce prispievajúce k záchrane
tejto kultúrnej pamiatky

136,50 €

NM15_155

Únia nevidiacich
Upratovanie na Únii
a slabozrakých Slovenska

skrášlenie a upratanie priestorov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a propagácia organizácie a práce s nevidiacimi

100,00 €

NM15_156

Rodinné centrum
Prešporkovo

Vyčisti ma

skrášlenie priestorov a zlepšenie hygienických podmienok v rodinnom centre
Prešporkovo

400,00 €

NM15_157

OZ ŠAĽA – TVOJE MESTO

Obnova detského ihriska, škôlky
a jasličiek

namaľovali sa ploty v jasliach a v MŠ na Okružnej a na Rímskej ulici je vďaka
dobrovoľníkom nielen krajšie ale aj bezpečnejše detské ihrisko

400,00 €

NM15_158

Domov sociálnych
služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko
ROSA

ROSA2015

vďaka dobrovoľníkom majú klienti umyté okná a dobrovoľníci taktiež upratali
miestnosť, ktorá slúži deťom

150,00 €

NM15_159

OZ PETRA BOŠŇÁKA

obnova zelene a čistoty na verejných obnova zelene a čistoty na verejných priestranstvách a maľovanie už nefunkčných rúr,
priestranstvách
ktoré kazili estetiscký dojem z návštevy danej lokality

NM15_160

Jedlé mesto, o. z.

Rozvíjame Záhradu POD
PYRAMÍDOU

100,00 €

200,00 €
100,00 €
25,00 €

251,00 €

pomoc pri kontinuálnej premene predtým uzavretého a opusteného priestoru na živé,
atraktívne miesto, nový verejný priestor v centre Bratislavy

200,00 €

NM15_161

Odborné učilište, DúbravOU2015
ská cesta 1, Bratislava

zlepšenie vizuálneho vzhľadu a zlepšenie hygienických podmienok v škole

200,00 €

NM15_162

Združenie rodičov pri ZŠ
Bernolákova 16

Obnova náteru oplotenia školy

vďaka odstráneniu hrdze a novému náteru sa zlepšil vzhľad školy a zvýšila sa životnosť
plotu

100,00 €

NM15_164

Imobilio

Imobilio, stavba vzdelávacieho
centra

pomoc pri budovaní komunitného centra, ktoré bude slúžiť zdravotne znevýhodneným ľuďom

400,00 €

NM15_166

Základná škola, Kulíškova čistenie exteriéru školy a dosadenie revitalizácia zelene školkého areálu a doplnenie novej zelene urobili zo školského
8, 821 08 Bratislava
zelene
areálu krajší, pestrejší a podnetnejší priestor

NM15_167

Ars Preuge, o.z.

NM15_169

50,00 €

zvýšenie pocitu bezpečnosti v parku Skotňa a zlepšenie komfortu užívania verejného
priestoru

100,00 €

Základná umelecká škola
Skrášlime si okolie školy
Jána Albrechta

kultivácia trávnika a revitalizácia školského dvora, ktorý sa stal vďaka dobrovoľníkom
bezpečným a čistým miestom pre deti aj ich rodičov

100,00 €

NM15_170

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Galanta

Rozvoj Domčeka

interakcia a sociálny kontakt klientov s dobrovoľníkmi a taktiež ich spoločná práca
vďaka ktorej sa podarilo skrášliť exteriér zariadenia, ktorý slúži klientom

70,00 €

NM15_171

Mesto Sereď

Spoločne pre krajšie mesto 2015

čistenie a zber odpadkov, natieranie lavičiek, plotov, hrabanie, likvidáciu čiernych
skládok a výsadbu drevín – realizáciou projektu sa mesto Sereď upravilo, vyčistilo
a skrášlilo

400,00 €

NM15_172

Rodičovské združenie pri
materskej škole

Farebný svet

úprava interiéru a exteriéru školy a vytvorenie pestrejšieho a podnetnejšieho
prostredia pre deti

100,00 €

Park Skotňa
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NM15_173

Základná škola
Kežmarská 28, Košice

očistenie plotu od hrzde a jeho následné maľovanie pomohli zlepšiť vzhľad školy
a školského areálu a prispeli k zvýšeniu životnosti oplotenia

198,25 €

NM15_175

Združenie rodičov
a žiakov na Základnej
Prispej ku skrášleniu školského
škole Alexandra Dubčeka, námestia
občianske združenie

vďaka dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť námestie pred školou – odstániť graffity
a natrieť oplotenie

100,00 €

NM15_176

Slovenská humanitná
rada

Krajší tábor = krajší deň utečenca
na Slovensku

oživenie všedných dní utečencov, ich socializácia a zvýšenie kvality života vďaka
vynoveniu externého zariadenia utečeneckého tábora

50,00 €

NM15_177

Mesto Hurbanovo

Naše mesto 2015

dobrovoľníci obnovili 9 lavičiek, 2 drevené hojdačky a 1 veľký preliezkový domček
s hojdačkou na detskom ihrisku čím prispeli ku skrášleniu mesta a k zvýšeniu
bezpečnosti detí

42,00 €

NM15_178

občianske združenie
Hrad Čeklís

Odkrývanie hradu Čeklís

pomoc pri záchrana historickej pamiatky hradu Čeklís – odstraňovanie náletovej
zelene a pomoc pri archeologickej sonde

91,00 €

NM15_179

Mesto Spišská Nová Ves

Skrášlenie železničnej stanice

vďaka novej zeleni, natretým zábradliam a a inštalovanej výstave sa podarilo zvýšiť
kvalitu služieb a skultúrniť priestor železničnej stanice

200,00 €

NM15_180

Združenie STORM

Cesta statočných

revitalizácia zelene v Komunitnom centre a úpravu komunitného dvora a za účelom
vybudovania športových prekážok pre deti a mladých ľudí

50,00 €

NM15_181

Spojená škola internátna,
Vo farbách dúhy
Hrdličkova 17, Bratislava

vďaka práci dobrovoľníkov sa podarilo obnoviť náter detského ihriska a všetkých jeho
prvkov vďaka čomu bude môcť slúžiť deťom na aktívne trávenie voľného času

50,00 €

NM15_182

tab_lab

BUNKA pre súčasnú kultúru

zlepšenie kvality priestorov, ktoré poskytujú obyvateľom Nitry a okolia možnosti na
kultúrne vyžitie

50,00 €

NM15_183

Mestská časť Bratislava-Lamač

Naše mesto – Lamač

úprava 2 verejných priestranstiev v MČ Lamač a zlepšenie podmienok na športovanie
pre obyvateľov Lamača

100,00 €

NM15_184

Centrum Slniečko,n.o

Som dobrovoľník a som na to hrdý

zveľadenie interiéru a exteriéru (maľovanie, čistenie,...) 2 špecializovaných zaradení
pre deti a rodiny v kríze

NM15_185

Slovenský skauting

Naše mesto 2015

pomoc pri záchrane Plaveckého hradu, ochrana kultúrneho dedičstva
zlepšenie podmienok na pohybové aktivity detí v detskom centre úprava letného
altánku, ktorý bude slúžiť deťom počas rôznych outdoorových aktivít

50,00 €
200,00 €

NM15_186

Detske Centrum Ihrisko

Farebnejsie Ihrisko 2015

NM15_188

Prístav

Terénne úpravy areálu komunitného
vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vylepšiť detské ihrisko pre najmenších
centra

NM15_189

Spojená škola

úprava školského dvoru

NM15_190

Priatelia Obchodnej
akadémie na Nevädzovej Krajšia škola 2015
ulici č. 3 Bratislava

skrášlenie exteriéru školy (namaľovaný plot, pokosený trávnik, ostrihané kríky, namaľované lavičky a stĺpy) a vytvorenie krajšieho a podnetnejšieho prostredia

400,00 €

NM15_191

urban KONTAKT, o. z.

Boj so špinou pod Mostom SNP

revitalizácia verejného priestranstva pod Mostom SNP a získanie podnetov pre
Magistrát na využite predmetného priestranstva

200,00 €

NM15_192

Depaul Slovensko

Ľudia bez domova

pomoc pri sťahovaní útulku do nových priestorov, pomoc pri triedení inventáru
a socializácia klinetov

100,00 €

NM15_193

Občianske združenie
Prima

Na Kopčanoch vie byť pekne

zlepšenie prostredia, v ktorom je podávaná pomocná ruka drogovo závislým ľuďom

25,00 €

NM15_196

Gymnázium Ladislava
Sáru

Farebný vstup

vďaka namaľovaným kvetináčom, upravenej zeleni a nasedení novej zelene sa
podarilo skrášliť vstupu do školy

50,00 €

NM15_197

Mestská časť Bratislava –
Obnova náteru plotov
Devín

odstránenie hrdze a nový náter zábradlia, plotu a brány pri budove Miestneho úradu
v Devíne

50,00 €

NM15_198

FAIN Občianske
združenie

Obnova a ochrana životného
prostredia

obnova vstupných brán a okien vzdelávacieho centra, ktoré bude slúžiť širokej
verejnosti

300,00 €

NM15_200

Rodinné centrum
Kramárik, o.z.

Naše mesto 20145

zlepšenie hygienických podmienok a pretriedenie inventára v rodinnom centre

45,00 €

NM15_201

ICHTYS o.z. – Nízkoprahové programy pre deti
a mládež

Naše Mesto 2015

skrášlenie prostredia nízkoprahového centra, ktoré slúži deťom a mladým v Devínskej
Novej Vsi

41,00 €

NM15_204

Miestny úrad Bratislava-Čunovo

Krásne okolie – dobrý pocit

vďaka dobrovoľníkom je mestská časť Čunovo čistejšia a krajšia (natretý plot
a vyzbierané odpadky)

401,00 €

NM15_206

RC Macko

Plot natri sa

plot rodinného centra je vďaka dobrovoľníkom natretý a ochránený pred koróziou

100,00 €

NM15_207

Materská škola Malé
Uherce

Skrášľujeme s Honeywellom

skrášlenie areálu MŠ vďaka dobrovoľníkom, ktorí očistili plot od hrzde a buriny
a následne natreli pestrými farbami

100,00 €

NM15_209

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5, Levice

Naše mesto 2015 – úprava areálu
školy

oprava a natretie plotu, výsadba zelene a osadenie záhradného nábytku v areály školy,
kde deti aktívne trávia voľný čas a taktiež tu občas prebieha výuka

300,00 €

NM15_210

Záujmové združenie
RODINA

Revitalizácia záhrady a detského
ihriska

revitalizácia záhrady a detského ihriska, ktoré slúži klientom záujmového združenia
Rodina

49,50 €

NM15_211

Michaelis

Športovo-vzdelávacie popoludnie

športovo-vzdelávacie podujatie pre deti a mladých, budovanie vzťahu k pohybovým
aktivitám a k pamiatkam a hodnotám regiónu

300,00 €

NM15_212

Hokejový klub HC Zlaté
Moravce

Úprava okolia zimného štadióna

skultúrnenie a úprava priestorov zimného štadióna, rozšírenie možností voľno-časových aktivít detí, mládeže a obyvateľov a zvýšenie záujmu o šport

300,00 €

NM15_213

Rodičovské združenie
pri Základnej umeleckej
škole

Farebný svet

revitalizácia a skrášlenie priestorov šatní tanečného odboru, zlepšenie hygienických
podmienok

300,00 €

NM15_214

Obec Dolné Srnie

Úprava vonkajších priestorov
úprava vonkajších priestorov materskej škôlky a revitalizácia okolia kultúrneho domu –
materskej škôlky a kultúrneho domu
kosenie, maľovanie, hrabanie, čistenie, vyvážanie odpadu
v obci Dolné Srnie
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Nadácia Pontis

úprava areálu školy, ktorá sa venuje vzelávaniu a výchove mentálne a telesne
postihnutých žiakov a žiakov s autizmom, ktorí budú vďaka dobrovoľníkom tráviť čas
v krajšom prostredí

50,00 €
50,00 €
50,00 €

200,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NM15_215

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ
Bystričany

„Znovuzrodenie multifunkčného
ihriska“

rekonštrukčné práce na multifunkčnom ihrisku a zvýšenie bezpečnosti detí a mladých,
ktorí ihrisko využívajú

300,00 €

NM15_216

Rodičovské združenie
pri ZŠ v Lehote pod
Vtáčnikom

Cesta zdatnosti a oddychu

úprava nevyužitej časti školského areálu (odstánenie starého plotu, náletových krovín,
buriny,...), ktorý sa v budúcnosti premení na oddychovo rekreačnú zónu pre žiakov
a obyvateľov

200,00 €

NM15_217

Základná škola, Pribinova Obnovíme preliezky, ošetríme
ul. 123/9, Nováky
lavičky.

revitalizácia 2 školských areálov, vďaka obnoveným prelizekam, natretým altánkom
a opraveným lavičkám sa zlepšili podmienky na aktívne trávenie voľného času žiakov

300,00 €

NM15_218

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
v Novákoch

Zelená škôlka

zveľadenie školského dvoru zeleným porastom, ktorý bude v budúcnosti plniť funkciu
prírodnej bariéry proti hlučnosti a prašnosti, nakoľko MŠ sa nachádza v blízkosti
frekventovanej cestnej komunikácie

300,00 €

NM15_219

Obec Radobica

Terénna úprava kultúrno-športového areálu

terénne úpravy kultúrno-športového areálu, čo prispelo nielen k zlepšeniu vizuálneho
vnímaniu ale aj k zvýšeniu bezpečnosti areálu

300,00 €

NM15_220

Mesto Želiezovce

V krajšom je veselšie

skrášlenie materskej školy – maľovanie plota a nasadenie zelene vďaka ktorej sa stal
školský dvor krajším a podnetnejším prostredím

100,00 €

NM15_221

ArTUR

Teraz potrebujeme pomoc
v záhradke a okolí

úprava okolia ekocentra a vytvorienie časti permakultúrnej záhrady, ktorá je voľne
prístupná obyvateľom obce, osveta a vzdelávanie v oblasti enviromentálnej výchovy

299,00 €

NM15_222

OZ Dfs Tekovanček

Krojáreň

vďaka vyprataniu odpadu vznikol priestor na zriadenie krojárne pre miestny folklórny
súbor

260,00 €

NM15_223

AUTIS, občianske
združenie

Aby bolo teplo a útulne 2015

zlepšenie kvality života klientov autistického centra – čistenie, umývanie priestorov,
úprava detského ihriska, kosenie a príprava dreva na vykurovanie v zimnom období

300,00 €

NM15_224

Modranský okrášľovací
spolok

Vyčistenie priestoru v blízkosti
Modranských hradieb (NKP)

ochrana klutúrneho dedičstva – vyčistenie priestoru Modranských hradieb od
náletových krovín a odpadu

288,00 €

NM15_225

Ulita, o.z.

Pomôžme Ulite ku kráse :)

skrášľovanie interiéru a exteriéru OZ Ulita, v ktorom trávia čas deti a mladí zo sociálne
vylúčených lokalít

50,00 €

NM15_226

Mesto Žiar nad Hronom

Žiar žije dobrovoľníctvom

vďaka údržbe prvkov občianskej vybavenosti na verejných priestranstvách a doplneniu
zelene sa stal Žiar nad Hronom krajším mestom nielen pre obyvateľov ale aj pre
návštevníkov mesta

400,00 €

NM15_227

MO SRZ Veľké Kapušany

Záchrana PR Ortov – vybudovanie
vodného stavidla

zlepšenie čistoty a zvýšenie kvality životného prostredia v PR Ortov – odstránenie
nelegálnych skládok a upravenie a vyčistenie vtokového kanála jazera Ortov

300,00 €

NM15_228

Zlaté Moravce

Obnova areálu a záhrady materskej
školy, Slnečná 2

zlepšenie bezpečnosti, zlepšenie vybavenosti a zvýšenie estetičnosti školského areálu

300,00 €

NM15_229

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

Krajšia škola 2

maľovanie plotu a upratanie/vypratanie nepoužívaného kabinetu, ktorý bude
v budúcnosti slúžiť na neformálne vzdelávanie

300,00 €

NM15_230

Rodičovská rada
rodičovského združenia
pri ZŠ s MŠ Červeník

Obnova školského dvora,
Modernizácia kuchyne a jedálne
v MŠ Červeník

obnova školského dvora, skrášlenie priestorov a zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie
možností na trávenie voľného času

300,00 €

NM15_231

BROZ

Netopiere a dážďovníky
v novostavbe

skonštruovanie 6 trojkomorových búdok, ktoré poskytnú ochranu dážďovníkom, ktoré
regulujú množstvo lietajúceho hmyzu, keďže je ich potravou

300,00 €

NM15_240

Domov sociálnych
služieb pre dospelých

Naše Mesto

socializácia klientov zariadenia a spoločná práca, ktorej výsledkom je skrášlenie
exteriéru a zlepšenie možností tráviť voľný čas – obnovené petangové ihrisko

200,00 €

NM15_242

OZ Intelekt

Intelekt

vytvorenie krajšieho a pestrejšieho prostredia: upratovanie areálu školy, natieranie
lavíc a vytrhávanie buriny v okolí školy

50,00 €

NM15_244

Cyklokoalicia

Vyčistíme si cyklotrasy

dobrovoľníci vyčistili okolie cyklotrasy keď sa im podarilo vyzbierať110 veľkých vriec
odpadkov a prispeli tak k zlepšeniu životného prostredia mesta

96,50 €

NM15_245

Základná škola P.O.H.
Veľké Kapušany

Farebný týždeň – Ochrana životného
obnova náteru oplotenia školy a skrášlenia prostredia, v ktorom deti trávia čas
prostredia

NM15_250

Materská škola
Linzbothova 18, 821 06
Bratislava

Krásny dvor

zvýšenie bezpečnosti školského dvora a renovácia drevených a kovových prvkov –
záhradný domček, preliezky a lavičky

Rekonštrukcia nemocnice

Vďaka financiám mohlo byť zrekonštruované detské oddelenie a oddelenie geriatrie
Fakultnej nemocnice v Žiline.

PSA terénna práca

Vďaka včasnej ranej intervencii špeciálnej pedagogičky Martiny Rzimanovej sme mohli
pomôcť 2 rodinám ktoré majú deti s poruchou sluchu.

1 058,80 €

Cieľom projektu bolo vytvoriť a realizovať nácvik sústredených reakcií na zvukové
podnety; návyk edukačných situácií prostredníctvom hry, play alike situácií s malým
dieťaťom v domácom prostredí.

1 055,91 €

300,00 €
50,00 €

Rekonštrukcia nemocnice
NP_KIA15_10

Fakultná nemocnica
v Žiline

368 401,47 €

Priame granty 2015
NP_01

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
Spojená škola,
Partizánska 2, Poprad

NP_02

Súkromná ZŠ s MŠ pre
PSA- Itinerant teacher
žiakov a deti s autizmom

NP15_03

Truc sphérique

Strecha infocentra Novej synagógy
a galérie Plusmínusnula

Bola zrealizovaná hydroizolácia a odkanalizovanie jednej z najvýznamnejších pamiatok
20. storočia.

3 000,00 €

Lepší život / Poisť. Slov. sporiteľňa
NP15_04

Asociácia slovenského
centra pohybu

Pohybom detí k lepšiemu zdraviu

Vytvorenie hracej zóny určenej pre deti od 2 do 10 rokov

7 200,00 €

NP15_05

Asociácia slovenského
centra pohybu

Interaktívne aktivity v oblasti
podpory zdravia detí

Interaktívne aktivity v oblasti podpory zdravia detí

1 692,00 €

NP15_06

Občianske združenie
Brána do života

Bezbariérová garsonka

Debarierizácia ubytovania pre klientov zariadenia – odchovancov detských domovov.

9 000,00 €

NP15_07

Fond rozvoja GMH, n.f.

Súťaž Robocup junior 2015

Účasť študentov (celoslovenských víťazov v súťaži) na Majstrovstvách sveta Robocup
junior 2015 v Hefei v Číne. Súťaž v konštrukcii a programovaní robota v kategórii
záchranár pre stredné školy.

900,00 €

Výročná správa 2015
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Č. zmluvy
NP15_08

Prijímateľ / organizácia

Projekt

OZ Brána do života –
Krízové stredisko pre
„ Terénka“
mladých dospelých DOM

Popis

Výška grantu

Podpora znevýhodnených skupín a rozvoj ich zručností pre lepšie začlenenie sa do
bežného života

2 000,00 €

SE priame granty 2015
ASFIN

Podpora rozvoja firemnej filantropie

Zvyšovanie štandardov fungovania firemných nadáciíí a fondov, ich etiky a transparentnosti, podpora darcovstva a šírenie informácií o firemnej filantropii.

1 500,00 €

Peu15_1

SLOVAK PRESS PHOTO

Výstava Alechander Chekmenev

Grant prispel k úspešnej realizácii Výstavy Alexandra Chekmeneva, v rámci priojektu
Slovak Press Foto 2015.

4 900,00 €

Peu15_2

EMKO športový klub

PSA run

Bežecké športové podujatie pre všetky vekové skupiny takisto aj pre telesne postihnutých. Naším cieľom je pritiahnuť čo najväčšie množstvo ľudí k športu a zmenšovať
bariéry medzi telesne postihnutými a zbytkom populácie.

5 400,00 €

Divadlo bez domova

Filip-divadlom proti sociálno-kultúrnemu vylúčeniu ľudí bez domova.

Pravidelnými skúškami v divadle zamedzíme kultúrno-spoločenskému vylúčenie
ľudí bez domova, počas skúšania sa herci/herečky neformálne vzdelávaju a zvyšujú
si vlastné zručnosti a kompetencie a prezentáciou divadelnej práce pre verejnosť
získavajú naši herci/herečky sebavedomie, sebaúctu, sebadôveru a nové spoločenské
kontakty.

5 310,00 €

Depaul Slovensko

Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť pobytových služieb pre ľudí bez domova, ktoré
klientom pomáhajú prekonať krízové obdobie. Plnenie základných životných potrieb
Podpora ľudí bez domova v útulkoch
a odborná sociálna pomoc. Depaul Slovensko poskytuje tieto služby v Útulku sv. Lujzy
Depaul Slovensko
de Marillac s 35 posteľami a celodennou starostlivosťou určených pre ľudí so zdravotnými problémami a seniorov a v Útulku sv. Vincenta de Paul s kapacitou 20 postelí.

11 700,00 €

DOMEC poskytuje základné životné potreby: jedlo, sprchu, oblečenie, ošetrenie a tiež
odborné sociálne poradenstvo, sociálnu asistenciu, advokáciu a dlhodobý integračný
program pre ľudí bez domova prepojený so získaním zamestnania. Streetwork aktívne
odporúča klientov do DOMCA a vďaka kaviarni DOBRE&DOBRÉ je možné ľudí bez
domova zamestnávať.

10 800,00 €

2 786,00 €

NPI_SE15_05
Peugeot
Priame granty
2015

Philip Morris Priama podpora 2015

PM15_001

PM15_002

PM15_003

OZ Vagus

DOMEC – denné nízkoprahové
a integračné centrum

PwC Zamestn. grantový program 2015 Pomocná ruka 
PWC15_01

Občianske združenie
Barlička

Leto naplno: Work hard, play hard!

Grant pomohol zrealizovať 2 tábory pre 25 mladých ľudí a 20 seniorov so špeciálnymi
potrebami, počas ktorých prišlo 24 dobrovoľníkov zo zahraničia.

PWC15_02

Michal Heriban

Reprízy autorského tanečného
predstavenia ID#entity

Tím mladých profesionálnych aj polo-profesionálnych tanečníkov, využil finančné
prostriedky na reprízovanie tanečného predstavenia.

PWC15_03

Detske Centrum Ihrisko

Nase Nove Ihrisko 2016

Detské centrum dokončilo oplotenia areálu a vybudovanie preliezok, hojdačiek, trampolíny a pieskoviska, čím podporili rodiny zmysluplnejšie tráviť spoločný voľný čas.

2 250,00 €

PWC15_04

Rímsko-katolícka cirkev –
farnosť Báhoň

Rekonštrukcia organu v kostole sv.
Františka Báhoň

Cieľom projektu bola celková rekonštrukcia organu v kostole. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny motora, mechov, čistenie vnútorných zariadení, oprava píšťal.

2 250,00 €

PWC15_05

HoryZonty, občianske
združenie

V rámci projektu sa podarilo zorganizovať jedno z kľúčových kultúrnych a športových
HoryZonty – Festival Dobrodružných
podujatí v meste Trenčín, kde si diváci v rekordnom počte (4950) pozreli najlepšie
filmov
slovenské a svetové outdoorové filmy.

2 250,00 €

PWC15_06

TS Kumšt

Diagnóza folklór

Vďaka grantu bolo zorganizované celovečerné folklórne predstavenie.

2 250,00 €
1 539,00 €

512,51 €

PWC15_07

Prístav nádeje, o.z.

Charity day – deň neobmedzených
možností

Občianske združenie prostredníctvom tvorivosti a hry poukázali na nový rozmer
integrácie osôb so zdravotným postihnutím s intaktnou spoločnosťou – prostredníctvom hry.

PWC15_08

Raná starostlivosť, n.o.

Spolupráca odborníkov v prospech
rodiny

Vďaka grantu pripravila nezisková organizácia metodológiu pre rodičov na starostlivosť o dieťa s viacnásobným postihnutím.

2 250,00 €

PWC15_09

Ranč Dušana Deáka

Detská ZOO pre všetkých

Vďaka projektu bolo vytvorené ZOO a tak umožnilo deťom návrat k prírode a pôvodným hodnotám ako je priateľstvo, súdržnosť, rešpektovanie slabších a úcta k prírode.

2 250,00 €

PWC15_10

Občianske združenie
Barlička

CVI: Raná starostlivosť Prešov

Vďaka projektu bola podpora spustenia pilotnej prevádzky Centra včasnej starostlivosti
v Prešove. Ide o centrum komplexných odborných služieb pre rodiny s dieťaťom so
špeciálnymi potrebami.

2 250,00 €

PWC15_11

elledanse, o.z.

Reprízy autorského tanečného
predstavenia ID#entity

Tím mladých profesionálnych aj polo-profesionálnych tanečníkov, použili finančné
prostriedky na reprízovanie tanečného predstavenia.

2 250,00 €

pwc15_12

Občianske združenie „Pre Technológie ako súčasť vzdelávania
našu školu“
telesne postihnutých detí

Vďaka grantu boli zakúpené dva dataprojektory do školy.

1 116,00 €

pwc15_13

Claudianum n. o.

Pozvanie na šálku tanca

Cez sériu tanečno-terapeutických workshopov a predstavenie integrovanej tanečnej
skupiny vytvorila nazisková organizácia bezpečný priestor pre človeka s postihnutím,
aby „ochutnal“ tanec a pohyb ako nástroj terapie, ako komunikačný prostriedok, ako
možnosť (umeleckého) vyjadrenia.

1 161,00 €

PWC15_14

Modranský okrášľovací
spolok

Záchrana Modranských mestských
hradieb

Vďaka grantu boli domurované najviac poškodené úseky hradieb mesta Modra.
Financie boli využité na vyplatenie kamenárskeho majstra a jeho pomocníka.

1 260,00 €

PWC15_15

RESOTY – Resocializačné
komunity

Život v komunite – život v rodine

Technický stav útulku RESOTY pre ľudí bez domova a iných marginalizovaných jedincov
bol v havarijnom stave v dôsledku ktorého bola ohrozená jeho prevádzka. Vďaka
grantu bola vykonaná základná rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre ďalších
klientov o min. 6 izieb s kapacitou cca 12 osôb.

1 260,00 €

PWC15_17

Bratislavská kynologická
záchranárska brigáda

Zabezpečenie materiálneho zázemia
Vďaka grantu bolo doplnené materiálno-technické zabezpečenie, ktoré výrazne
pri organizovaní záchranárskych
pomohlo zefektívniť záchranné akcie bratislavskej kynologickej záchranarskej brigády.
činností

1 260,00 €

PWC15_18

Základná organizácia
ÚNSS č.43 Svidník

Podaj mi ruku, preveď ma trošku,
ďalej už pojdem sam

Vďaka grantu bol zorganizovaný týždenný kurz zameraný na priestorovú orientáciu,
sebaobsluhu a sebaobhajobu pre nevidiacich ľudí.

1 260,00 €

PWC15_19

Základná škola
s materskou školou sv.
Marka Križina

Pomocná ruka

Cieľom projektu bol rozvoj matematickej, prírodovednej a predčitateľskej gramotnosti
prostredníctvom edukačných aktivít s využitím moderných – aktuálnych didaktických
pomôcok.

1 260,00 €
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PWC15_20

P-MAT, n.o.

Sústredenia pre najlepších riešiteľov Vďaka grantu boli zorganizované korešpondenčné súťaže z matematiky a fyziky
súťaží PIKOMAT a PIKOFYZ
PIKOMAT a PIKOFYZ pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

PWC15_21

Bratislavský Spolok
Medikov

Benefičný trh zručností

Vďaka grantu bol zorganizovaný benefičný trh zručností. Bratislavský spolok Medikov
sa podelili o svoje znalosti v jednotlivých stánkoch trhu. Vyzbierané peniaze boli
darované Oddeleniu detskej neurológie DFNsP v Bratislave.

1 260,00 €

PWC15_22

Slovenská asociácia
študentov medicíny

Zdravie na dotyk

Vďaka grantu vznikla kampaň na upozornenie problematiky rakoviny prsníkov, krčka
maternice, semenníkov a prostaty. Prostredníctvom info-stánkov v obchodných
centrách a workshopov na stredných školách asociácia šírila osvetu nielen o týchto
typoch rakoviny, ale o reprodukčnom zdraví ako takom

1 260,00 €

PWC15_23

Centrum včasnej
intervencie Bratislava,
n. o.

Pre rodinu, v rodine, s rodinou

Projekt Pre rodinu, v rodine, s rodinou sa zameriava na rodiny detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím vo veku 0 až 7 rokov. Jeho cieľom je identifikovať
potreby týchto rodín a súčasne posilňovať rodičovskú kompetenciu tak, aby bola
rodina schopná iniciovať vlastné vnútorné zdroje a mechanizmy pri prekonávaní
prekážok.

1 260,00 €

PWC15_24

Športový klub RAJA

Nechceme vrcholového športovca
chceme ZDRAVÉ dieťa

„Projekt pomohol absolvovať plavecký kurz deťom s vrodeným alebo nadobudnutým
handicapom v Detskom národom rehabilitačnom centre Marína v Kováčovej“

1 260,00 €

PWC15_25

ID Space Team

Quick Kancle

Quick Kancle je otvorený priestor určený neziskovým organizáciám a občianskym
združeniam, ktoré sa neustále potýkajú s nedostatkom dispozične aj cenovo vhodných
kancelárskych priestorov. V rámci co-workingového priestoru boli zrealizované
workshopy a školenia.

1 260,00 €

1 260,00 €

PwC Zamestn. grantový program 2014 Pomocná ruka 
PWC2014_08

Športová mládež

Futbalové talenty 2015

Grant podporil organizáciu 3 futbalových turnajov, na ktorých sa zúčastnilo 26
žiackych družstiev, ktoré odohrali 76 zápasov.

150,00 €

PWC2014_09

Ded Studienka

Učiteľka príroda

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať vodácky výcvik, výcvikový program pre mladých
rybárov a tábor zameraný na športový rybolov pre staršie deti.

148,50 €

PWC2014_10

Talentída, n. o.

Žiacke vedomostné súťaže

Vďaka grantu sa zdvojnásobil počet detí (420), ktoré sa zúčastnili zážitkových akcií
zameraných na rozvoj intelektuálnych schopností, ale aj nápaditosť a zručnosť
v oblasti umenia a športu.

149,00 €

PWC2014_11

Občianske združenie
Žime krajšie

Oplotenie detského ihriska
v Dúbravke

Vďaka brigáde, ktorú sa v rámci projektu podarilo zorganizovať, sa priestor miestneho
ihriska podarilo oplotiť, hracie prvky sa oživili novým náterom a pribudla aj nová zeleň.

142,01 €

PWC2014_12

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

37. Stretnutie náhradných rodín
Detského centra

Grant podporil organizáciu 37. stretnutia náhradných rodín Detského centra Slovensko,
a umožnil tak upevnenie vzťahov a interakciu medzi deťmi a ich náhradnými rodičmi,
záujemcami o náhradné rodičovstvo, liečebných pedagógov atď.

150,00 €

PWC2014_13

Domov použitých kníh

Nové knižné miesta Domova
použitých kníh

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť 3 verejne prístupné knižné miesta a teda zvýšiť
prístupnosť občanov ku knihám, na ktoré nemajú peniaze alebo ktoré by si obyčajne
nekúpili.

149,99 €

PwC2014_14

PUB – piliere úspešnej
budúcnosti, o.z.

Mám nápad!

Cieľom rôznych teoretických a praktických aktivít projektu bolo aktivizovať 40 mladých
ľudí, aby prevzali zodpovednosť za rozvoj komunity.

150,00 €

PWC2014_15

Relevant n.o.

Pomoc tým, ktorí to nemali ľahké

Projektom a jeho rôznymi aktivitami (návštevy detských domovov, sociálne poradenstvo) sa skvalitnila práca v novozavedenej podpornej skupine pre odchovancov
detských domovov v Prešove.

150,00 €

PWC2014_16

Depaul Slovensko

Kariérne poradenstvo pre
nezamestnnaých ľudí bez domova

Klienti boli v rámci projektu zapojení do pracovných skupín a tvorivých dielní. Projekt
vyvrcholil intenzívnym kurzom kariérneho poradenstva, ktorého sa zúčastnilo 15
dlhodobo nezamestnaných ľudí bez domova.

150,00 €

PWC2014_17

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

Architekti v osade – Workshop

Vďaka projektu sa uskutočnili 2 workshopy architektov – dobrovoľníkov pre 2 lokality
s vylúčeným rómskym obyvateľstvom, na ktorých sa hľadali a realizovali riešenia pre
bývanie.

150,00 €

PWC2014_18

Cirkus 49

Kino Pocity

Projekt podporil realizáciu filmového festivalu Pocity, filmových prednášok, premietaní
a kvízov v Prešove a okolitých mestách.

150,00 €

PWC2014_19

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Pomôžme športovať ľuďom
s ťažkým telesným postihnutím

Vďaka projektu mohlo 45 zdravotne ťažko postihnutých športovcov chodiť na tréningy
a súťažiť na turnajoch v hre boccia.

138,30 €

PWC2014_20

Nezisková organizáci pre
zrakovo postihnutých,n.o.

NÁJSŤ SILU V RODINE

Vďaka podpore počas 4 mesiacov trvania projektu uskutočnili naše 3 rodinné poradkyne spolu 53 návštev rodín s dieťaťom s kombinovaným postihnutím v domácom
prostredí.

148,68 €

PWC2014_21

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Koncert belasého motýľa

Vďaka grantu sa zorganizoval koncert, ako súčasť kampane Belasý motýľ, ktorá upozorňuje na problémy ľudí so svalovou dystrofiou. Výborná atmosféra dopomohla k ich
integrácii do spoločnosti a odstraňovaniu fyzických, mentálnych a sociálnych bariér.

278,60 €

PWC2014_22

WHL

Westernová Liga (WHL)

Vďaka grantu sa podarilo zorganizovať Majstrovstvá Slovenskej republiky vo
westernovom jazdení. Na podujatí prebehlo 900 štartov a predstavilo sa viac ako 300
jazdeckých dvojíc.

278,60 €

PWC2014_23

Depaul Slovensko

Sociálna práca s ľuďmi bez
domova – pracovné skupiny

Počas projektu sa zrealizovalo 23 celodenných brigád, do ktorých sa zapojilo asi 50
klientov centra pre ľudí bez domova. Z grantu sa zakúpila unimobunka, pracovné
pomôcky, reflexné vesty atď.

400,00 €

PWC2014_24

FBC Slovan Rimavská
Sobota

Znovusprevádzkovanie telocvične –
tepelná pohoda

Z grantu sa zakúpili vyhrievacie telesá na elektrinu a tuhé palivo, vďaka čomu sa
podarilo vyriešiť tepelnú pohodu vo vnútorných priestoroch slúžiacich ako šatne
a sociálne zariadenia telocvične.

278,60 €

PWC2014_26

Púpava

Kukučky

Z grantu sa nakúpili outdoorové materiály (spacáky a karimatky), ktoré sa využili na
splave pre 30 detí z detského domova v Kolárove.

PWC2014_27

Michal Heriban

tanečno vizuálne predstavenie
ID#entity

Vďaka grantu sa podarilo zrealizovať dve predstavenia tanečného projektu ID#entity,
ktoré boli takmer vypredané a ohlasy divákov boli veľmi pozitívne.

227,30 €

WCBU Dubaj 2015

Vďaka grantu sa zástupcovia Slovenska zúčastnili na Plážových majstrovstvách sveta
v ultimate frisbee v Dubaji.

2 786,00 €

Projekt podporil vytvorenie novej autorskej divadelnej inscenácie Prežitie, ktorá
vznikla v spolupráci 10 hercov, 1 režiséra, 1 kostýmovej výtvarníčky a 1 autora hudby.

2 786,00 €

PWC2014_28

Ultimate o.z.

PWC2014_29

Divadelná skupina Trnava Divadelná inscenácia Prežitie

2 786,00 €

Výročná správa 2015
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Priama podpora PwC 2015
Križovatky, n.o., Azylové
centrum Betánia

Nová strecha, lepší domov

Vďaka projektu sa podarilo opraviť strechu a zvýšiť kvalitu bývania a života klientov
azylového centra Betánia.

400,00 €

SAP2014_1

OZ DOMOV – DÚHA

Letné prázdniny pre deti KS DÚHA

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.

200,00 €

SAP2014_2

INEX Slovakia – občianske združenie

Mikuláš v Integre 2014

Výroba mikulášskych balíčkov pre 40 klientov DSS Integra. Pomoc pri organizácii
mikulášskeho večierka.

SAP2014_3

KASPIAN

Podpora činnosti KASPIANu

Zabezpečenie združenia KASPIAN technicko-materiálnym vybavením (2x notebook,elektrocentrála, stolný futbal) a tým podporenie činnosti združenia.

200,00 €

SAP2014_4

Detský fond Slovenskej
republiky

Rekonštrukcia MIXáčika

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.

270,00 €

SAP2015_01

Občianske združenie
DOMOV – DÚHA

Leto 2015 – prázdniny pre deti KS
DÚHA

Podpora detí z krízového centra – možnosť aktívnej rekreácie počas letných prázdnin
a zlepšenie ubytovacích podmienok v krízovom centre.

1 350,00 €

Ekoobec 2015 – Energetický audit
budov

V rámci projektu sme realizovali energetické audity budov v 45 obciach. Energetické
audity budú pre obce prínosné pri plánovaní a realizácii energeticky úsporných
opatrení a budú mať pozitívny dopad na životné prostredie.

55 733,40 €

Program bývania II. – asistencia
bývania v rómskych osídleniach

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

2 500,00 €

PWC2014_25
SAP 2014/2015

50,00 €

SE Ekoobec 2015 – energetický audit budov
NP_SE15_01

45 obcí Slovenska

SE priame granty 2014
SE14_006

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

SE priame granty 2015
SE_DZ15_01

Dar na kampaň 2 %
Pomáhame spolu

Centrum pre filantropiu

Stabilita finančného prostredia pre mimovládne organizácie.

2 000,00 €

SE_PrG_001

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

Program bývania III. – asistencia
bývania v rómskych osídleniach

Program bývania je súčasťou dlhodobej snahy organizácií Člověk v tísni Slovensko
a ETP Slovensko o komplexný prístup v riešení problémov sociálneho vylúčenia
a generačnej chudoby v segregovaných rómskych lokalitách.

21 000,00 €

SE_PrG_002

Michaela Brchnelová

Štúdium na Technickej Univerzite
Delft

Individuálna podpora v oblasti vzdelávania.

720,00 €

SE Zamestnanecký grantový program
SE14_007

Občianke združenie
pri Materskej škole,
Kováčova 10, Starý Tekov

Cvičme, učme sa a športujme,
olympijské ideály deťom vštepujme

Z grantu sa zakúpila hrová vežička, ktorú využíva 105 detí a rodinných príslušníkov.

300,00 €

SE14_008

Občianske združenie
PARK TOPOĽČIANKY

Altánok prezidenta T.G. Masaryka

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

300,00 €

SE14_009

Obec Radobica

Zveľadenie kultúrno-športového
areálu

Vďaka grantu sa dobudovalo detské ihrisko a pódium, na ktorom sa koná množstvo
kultúrnych vystúpení.

300,00 €

SE14_010

Dobrá zvesť aj pre 21.storočie alebo
Občianske združenie
Budujeme 3.tisícročie na základoch
PATRIMONIUM SERVANDI
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.

270,00 €

SE14_011

Obec Bystričany

Uvedenie do prevádzky mini
fitnes centra a posilňovne v obci
Bystričany vybavením interiéru

Vďaka grantu sa sprevádzkovalo mini fitnes centrum v Obci Bystričany. Peniaze boli
použité na nákup cvičebných strojov, zrkadlovej steny a protišmykovej podlahy. Fitnes
centrum využíva široká verejnosť.

297,00 €

SE14_012

Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife
Slovensko

Avescentrum vo Vtáčom raji

Slovenská ornitologická spoločnosť čiastočne zrekonštruovala svoje centrum
v Sennom (výmena 4 okien, brány, podlahy, osadenie vtáčej bytovky), kt. ročne
navštívi 1500 návštevníkov.

299,50 €

SE14_013

AUTIS

Snoezelen terapia

Vďaka grantu bola vybavená snoezelen terapeutická miestnosť, ktorá slúži min. 20
autistickým deťom mesačne.

300,00 €

SE14_014

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
v Novákoch

Učíme sa v prírode

Z grantu sa postavil altánok v MŠ Nováky.

166,05 €

SE14_015

ArTUR

Ekotúra krajom Šúra

Vďaka grantu bol v šúrskom kraji realizovaný projekt permakultúrnej záhrady.

296,60 €

SE14_016

Ivan Orgoník

Orgoník 2014

Podpora zamestnanca, ktorý sa ocitol v zlej sociálnej situácií po úmrtí manželky.

62,90 €

SE14_017

Daniel Kapičák , Peter
Kapičák

Pomoc pozostalým deťom

Prostriedky z grantu boli použité na podporu vzdelávania pozostalých nezaopatrených
detí – bratov Kapičákovcov.

328,70 €

SE14_018

Taliansko – Slovenská
obchodná komora

Dolce Vitaj

Vďaka grantu sa mohol uskutočniť festival Dolce Vitaj, ktorého sa zúčastnilo 15.000
účastníkov.

2 000,00 €

DOMEC

Prvé denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova v Bratislave.
Mesiac bez domova – komunikačná kampaň.

4 200,00 €

Divadlom k zmene

Realizáciou festivali bezdomoveckých divadieľ ERROR, približilo občianske združenie
pomocou umenia verejnosti tému ľudí bez domova.

2 000,00 €

Koncert Doma dobre

Koncer DOMA DOBRE je zameraný najmä na širokú verejnosť. Prostredíctvom koncertu
realizovaného určeného pre verejnosť aj pre klientov Nocľahárne pre ľudí bez domova
pomáha scitlivovať verejnosť v tejto téme.

2 000,00 €

SE Energia pre život 2014
SE14_002

OZ Vagus

SE Energia pre život 2015
SE15_
EpZ_006

Divadlo bez domova

SE15_EpZ_007 Depaul Slovensko
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SE15_
EpZ_008

OZ Vagus

Mestská stratégia riešenia
problematiky ľudí bez domova
2016 – 2020

Realizácia projektu prispela k vytvoreniu koplexného materiálu verejnej komunálnej
politiky – Stratégia na riešenie problematiky ľudí bez domova na území Bratislavy
2016 – 2021. Tento dokument je zameraný na rozvoj odbornej pomoci ľuďom bez
domova.

SE15_
EpZ_009

OZ Proti prúdu

Stratégia prevencie a riešenia
bezdomovectva na Slovensku

V rámci projektu sa realizovalo viacero aktivít zameraných na vytvorenie stratégie
riešenia a prevencie bezdomovectva na Slovenska. Jadrom projektu bolo najmä
sieťovanie dôležitých stakholdrov a vytvorenie fungujúcich koalícií.

15 800,00 €

SE15_EpZ_01

Divadlo bez domova

Ludere ergo sum

Projekt Ergo Sum sa zameriaval na prácu s ľuďmi bez domova prostredníctvom
dlhodobého dramaterapeutického procesu.

18 800,00 €

SE15_EpZ_02

Depaul Slovensko

Útulok sv. Lujzy de Marillac nádej
pre chorých na ulici

Projekt zabezpečil chod útulku sv. Lujzy, ktorý poskytuje pomoc ľuďom na ulici
s vážnymi zdravotnými problémami.

27 600,00 €

SE15_EpZ_03

OZ Vagus

DOMEC – denné nízkoprahové
a integračné centrum

V rámci projektu Domece sa podarilio v roku 2015 prispieť k intergrácii a riešeniu
sociálnej situácie 1628 ľudí bez domova.

32 800,00 €

SE15_EpZ_04

Proti prúdu

Nota bene

Projekt pomáha integrovať do spoločnosti ľudí bez domova, dal im štancu na prácu,
dôstojný príjem a začlenenie do komunity.

28 800,00 €

15 000,00 €

Špeciálny zamestn. program
SE15_SZaPro_01

Daniel Kapičák, Peter
Kapičák

Pomoc pozostalým deťom

Podpora dvoch detí, sirôt, po zosnulom zamestnancovi, ktorá im umožní dokončiť
strednú, respektíve vysokú školu.

SE15_SZaPro_02

Ivan Orgoník

Orgoník 2015

Podpora zamestnanca, ktorý sa ako samoživiteľ so štyrmi deťmi ocitol v zlej sociálnej
situácií po úmrtí manželky.

1 371,60 €

SE15_SZaPro_03

Marta Michníková

Michnik2015

Podpora nezaopatrenej rodiny po nečakanom úmrtí manžela, zamestnanca SE.

900,00 €

SE15_SZaPro_04

Zuzana Dobiášová

Dobiasova2015

Podpora nezaopatrenej rodiny po nečakanom úmrtí manžela, zamestnanca SE.

641,97 €

SE15_SZaPro_05

Peter Backo

peterbacko2015

Podpora vdzdelávania detí zamestnanca SE v zlej sociálnej situácii.

Záchrana Modranských mestských
hradieb

Skvalitnenie verejného priestoru, zapojenie obyvateľov mesta do dobrovoľníckych
aktivít, podpora firemného dobrovoľníctva.

2 700,00 €

2 700,00 €

1 322,10 €

Zamestn. grantový program
SE15_ZP_001

Modranský okrášľovací
spolok

SE15_ZP_002

Základná škola, Pribinova
Byť fit je hit
ul. 123/9, Nováky

Otvorenie areálu školy širokej verejnosti a vytvorenie moderného a funkčného
verejného priestoru.

2 700,00 €

SE15_ZP_003

Obec Radobica

Úprava areálu športových ihrísk

Rekonštrukcia športového areálu a detského ihriska zo zapojením dobrovoľníkov.

2 700,00 €

SE15_ZP_004

Rodičovské združenie
pri Obchodnej akadémii
Prievidza, F. Madvu 2,
971 01

Rozvoj úcty k prírodným zdrojom
v OA Prievidza 2

Projekt je zameraný na enviromentálnu výchovu s využitím metód neformálneho
vzdelávania a aktívneho zapájania žiakov do aktivít.

2 673,00 €

SE15_ZP_005

Hokejový klub HC Zlaté
Moravce

Rozšírenie športových možností

V ramci projektu sa spristupni priestor zimného štadióna v letných mesiacoch pre
športové aktivity širokej verejnosti.

2 655,00 €

SE15_ZP_006

Obec Dolné Srnie

Oddychová zóna pri kultúrnom
dome

Zveľadenie verejného priestoru aby mohol byť využívaný pre obyvateľov obce.

2 700,00 €

SE15_ZP_007

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5, Levice

Školský park GAV

V rámci projektu sa vytvorí kvalitný verejný priestor v rámci areálu školy, ktorý sa bude
využívať v rámci výučby aj voľnočasových aktivít študentov.

2 700,00 €

SE15_ZP_008

Zlaté Moravce

Obnova areálu a záhrady materskej
školy, Slnečná 2

V rámci projektu sa vytvorí verejný priestor využiteľný pre športové a voľnočasové
aktivity.

2 700,00 €

vratka nefinančnej pomoci – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií, alebo sociálna výpomoc

-2 073,20 €

Srdce pre deti 2013
SPD13_238

Milan Štaffen

Milan bude vďaka rehabilitáciám
pohyblivejší

SPD13_240

Natália Dvorščáková

Natálke a jej mame vytvoríme lepšie nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
bytové podmienky
alebo sociálna výpomoc

1 403,00 €

Srdce pre deti 2014
SPD14_014

Radoslav Strelec

Starí rodičia naučia Radka chodiť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

593,66 €

SPD14_031

Noémi Szénásiová

Rehabilitácie zvýšia Noéminu
vnímavosť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

95,00 €

SPD14_037

Patrik Šimoňák

Paťko pôjde na rehabilitácie aj
s mamou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

137,70 €

SPD14_040

Denis Zima

Denisko bude cvičiť v sprievode
mamičky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

99,99 €

SPD14_045

Peter Paučo

Peťo aktívnym cvičením zmierni
bolesť nôh

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

134,52 €

SPD14_061

Matej Kubaľa

Rehabilitácia Maťka priblíži
k zdravým kamarátom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

83,50 €

SPD14_063

Gabriela Badurová

Gabika cvičením dobehne, čo
zameškala pre chorobu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

135,02 €

SPD14_089

Dominika Parobeková

Dominika potrebuje rehabilitovať
a cvičiť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

149,77 €

SPD14_099

Dávid Krajčík

Dávidko si svoje pokroky vybojoval
poctivým cvičením

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

640,00 €

SPD14_101

Nikola Poláková

Rehabilitácie Bobath metódou pre
Nikolku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

160,00 €

SPD14_111

Jurko Kmeťo

Jurko už urobí pár krokov, no
v cvičení musí pokračovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc
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SPD14_114

Tomáš Paulovič

Tomáško sa učí samostatnosti, aby
odbremenil slabozrakých rodičov

SPD14_115

Emka Kabinová

Emka môže vďaka pravidelnému
cvičeniu napredovať

vratka nefinančnej pomoci – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií, alebo sociálna výpomoc

-100,00 €

SPD14_117

Lilianka Gavurová

Lilianke zlepší zdravie terapeutické
jazdenie na koni

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

795,00 €

SPD14_130

Timko Brincko

Timko statočne zápasí so svojím
ochorením

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD14_131

Dominik Štoffan

Nová cesta odstráni bariéry medzi
nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
Dominikovým domovom a okolitým
alebo sociálna výpomoc
svetom

SPD14_143

Emka Mikulec

Emka trpí ojedinelým ochorením,
potrebuje pomoc!

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

260,00 €

SPD14_151

Gregor Puczok

To, čo je pre zdravé deti samozrejmé,
nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
je pre Gregorka a jeho rodičov
alebo sociálna výpomoc
každodenný boj

1 800,00 €

SPD14_153

Matej Mekk

Matejkovi rodičia sú vďační za každý nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
pokrok
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD14_154

Sárka Tvrdovská

Sárke pomáha Bobath cvičenie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

800,00 €

SPD14_159

Viktória, Adam, Tomáš,
Šimon, Patrik, Andrej
Smoleňákovci

Pani Helenke uľahčíme starostlivosť
o šesť detí

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

397,30 €

SPD14_164

Dominik Horník

Dominik cvičením pomaly, ale isto
napreduje

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

160,00 €

SPD14_175

Matúš Tomkuliak

Matúško už môže trénovať chôdzu
aj doma

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 327,56 €

SPD14_176

Ladislav Jozef, Anastázia
a Stanislava Lahové

Pani Stanka sa sama stará o tri deti
so sluchovým postihnutím

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

995,02 €

SPD14_178

René Rákoczy

Polohovacie zariadenie Renému
zabezpečí správne sedenie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD14_182

Tibor Bakyta

Tibko musí cvičiť, aby mu rebrá
netlačili na oslabené srdiečko

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

400,00 €

SPD14_190

Marek Roštek

Aktívny Marek bude všade cestovať
novým autom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD14_193

Patrik Balog

Pri vážnej autonehode sa Patrik
druhýkrát narodil

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

298,48 €

SPD14_196

Lukáš Benko

Lukáškovi cvičenie pomáha, rodičia
v ňom chcú pokračovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

560,00 €

SPD14_201

Kristína, Ivona, Vanesa,
Kamil Čonkoví

Čonkovcom pomôžeme s nákupom
drogérie a školských pomôcok

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

216,59 €

SPD14_203

Samko Cibuľa

Chodúľka Samka postaví na vlastné
nôžky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD14_205

Martin Vanca

Psík pomôže Maťkovi lepšie zvládať
chorobu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD14_207

Tamara Vargovčíková

Rehabilitácie pomôžu Tamarke
postaviť sa na nôžky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

72,00 €

SPD14_209

Patrik Bielik

Paťko strávil prvé tri roky života
v nemocnici

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 002,21 €

SPD14_211

Marcus Paulo Novák

Pomoc pre Marcusa a jeho mamičku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 508,00 €

SPD14_217

Branko Vlčko

Branko bude trénovať chôdzu aj
v okolí domčeka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 700,00 €

SPD14_219

Cyntia Horváthová

Lepší domov pre mladú bojovníčku
s leukémiou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

98,20 €

SPD14_220

Paulína Stojková

Paulínke pomôže notebook lepšie
zvládať školu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

269,00 €

SPD14_221

Nina Kalinová

Pohybový prístroj pomôže Ninke
znovu robiť to, čo už vedela

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD14_225

Vaneska a Miško
Kováčoví

Srdce pre deti zmenilo Kováčovcom
život o 180 stupňov

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 440,00 €

SPD14_231

Zuzka Pavlendová

Boj so Zuzkinou chorobou vyčerpal
celú rodinu. Teraz potrebujú pomoc

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

293,42 €

SPD14_233

Eliška Országhová

Eliška prišla pre mamkino ochorenie nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
na svet predčasne
alebo sociálna výpomoc

430,65 €

SPD14_234

Sebastián Virág

Sebastiánko úspešne čelí ťažkej
diagnóze

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD14_235

Alexander Kohútek

So psíkom bude mať Alexander
obľúbenú liečbu vždy poruke

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD14_236

Melody Cvetkovská

Melody bude mať novú izbičku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

523,00 €
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SPD14_237

Adrián Gajdoš

Adriánko s mamičkou potrebujú
veľa liekov, na nájomné im
neostávajú peniaze

SPD14_238

Majko Leško

Majko zdedil po mamke vážne
ochorenie – lámavosť kostí

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

6 088,80 €

SPD14_239

Adam, Matej, Tomáš
a Marek Kubičkoví

Štyrom bratom a ich mamine
pomôžeme v neľahkej situácii po
strate otca

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 825,51 €

SPD14_240

Matúš Lepiš

Matúš si vďaka bicyklu spevní
svalstvo a pôjde za svojim snom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD14_241

Marek Ardamica

Marekovi elektrický vozík zabezpečí
samostatnosť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

5 692,39 €

SPD14_242

Samuel Predajňa

Samko si svoj život vybojoval,
rehabilitácie mu pomôžu v jeho
zlepšení

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD14_243

Saška Nociarová

Rehabilitácie pre hrdinku Sašku
v bdelej kóme

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 226,90 €

SPD14_244

Tamara Prístavková

Tamarkiny rodičia veria v napredova- nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
nie vďaka rehabilitáciám
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD14_245

Simona Novosádková

Nájomné

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 750,00 €

SPD14_246

Timea Homolová

Požiarom prišli o všetky veci, svoj
domov opäť dávajú do poriadku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

563,40 €

SPD14_247

Zoja Beníková

Zojkine pokroky sú malý zázrak

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 473,20 €

SPD14_248

Lenka Erteľová

Lenka si cvičením zlepší hybnosť
pravej ruky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD14_249

Patrik Laš

Paťka pokroky po cvičení povzbudzujú a dodávajú mu silu bojovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD14_250

Timea Pavľáková

Timea túži urobiť prvé samostatné
kroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD14_251

Alica Martináková

Alicke pomáha cvičenie v kombinácii nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
s hyperbarickou komorou
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD14_253

Lucia Jašková

Lepší život pre Lucku a jej dedka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 274,10 €

SPD14_254

Adelka Šulganová

Adelka konečne uvidí svet z inej
perspektívy

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 277,48 €

SPD14_256

Tomáš Valentíny

Tomáškovi a jeho mamine
pomôžeme platením nájomného

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

904,42 €

SPD15_001

Viktória Matová a Nikolas O Viktóriu a Nikolaska sa stará
Beňo
obetavá babička

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 160,00 €

SPD15_002

Alex a Erik Veselí

Alex a Erik dostanú nové auto

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

5 000,00 €

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

920,20 €

Srdce pre deti 2015
SPD15_003

Timea Hricová

Intenzívny rehabilitačný pobyt
Timejku naštartuje do života

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 510,20 €

SPD15_004

Dominik Ragula

Dominikovi cvičenie veľmi pomáha

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_005

Oto Halmo

Otovi ide pri výpadku elektriny
o život

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 140,00 €

SPD15_006

Kvido Minh Nguyen Huu

Kvido môže napredovať vďaka
cvičeniu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_007

Evelin Blinová

Evelinka viac nebude cestovať
k lekárom sanitkou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_008

Alex Bodnár

O Alexka sa stará babička, potrebujú nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
našu pomoc
alebo sociálna výpomoc

1 940,76 €

SPD15_009

Miška Šimková

Príznaky Miškinej astmy zmierni
liečebný pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

248,88 €

SPD15_010

Bianka Kellnerová

Bianka s cystickou fibrózou bude
pokračovať v cvičení

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

799,00 €

SPD15_011

Ester Handzoková

Esterka nechodí, potrebuje nový
kočík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 831,00 €

SPD15_012

Jakub Ifka

Chodúľka umožní Jakubkovi
napredovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 043,65 €

SPD15_013

Alica Petríková

Alicka vďaka ďalším rehabilitáciám
spraví ďalšie pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

400,00 €

SPD15_014

Karin Kinczerová

Kočík pre Karinku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 504,82 €

SPD15_015

Jakub Pálka

Jakubko môže vďaka cvičeniu
dobehnúť rovesníkov

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_017

Vanesska Nagyová

Vanesska si cvičením rozviaže
jazýček

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €
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SPD15_018

Klaudia a Kristián
Prekopoví

SPD15_019

Projekt

Popis

Výška grantu

Pomoc pre Klaudiu a Kristiána

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

180,47 €

Magdaléna Červeňanská

Nádejná maliarka Magda bude mať
potrebný inhalátor vždy so sebou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

335,00 €

SPD15_020

Ella Zarra Salamonová

Ellinka bude mať aj doma čisté
a sterilné prostredie pre liečbu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

402,51 €

SPD15_021

Emma Melušová

Pomôžme Emmke k ďalším
pokrokom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_022

Martin Deglovič

Špeciálna autosedačka zabezpečí
nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
Martinkovi bezpečný a komfortnejší
alebo sociálna výpomoc
prevoz

964,00 €

SPD15_023

Christofer, Anna,
Domáce spotrebiče pre rodinu
Natália, Sebastián,
Mikuláš, Imrich a Paulína v ťažkej sociálnej núdzi
Baloghoví

SPD15_024

Andrej Žuffa

SPD15_025

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

547,00 €

V novom aute sa odvezie Andrejko
aj jeho asistenčný psík Poly

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

Eliška Ferancová

Eliška potrebuje intenzívnu
a komplexnú rehabilitáciu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

717,60 €

SPD15_026

Hanka Žilleova

Hanka trpí vzácnou neuronálnou
chorobou. Prispejte jej na
polohovaciu stoličku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 348,00 €

SPD15_027

Viktória Varhaníková

Viktorka nechodí, potrebuje
invalidný vozík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 750,10 €

SPD15_028

Simona Hollanová

Simonka a jej chorá mamička sú
odkázané na prepravu autom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_029

Zuzka Tomíková

Zuzke zaplatíme potrebné cvičenie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

960,00 €

SPD15_030

Norko Senderák

Norko sa cvičením postupne stavia
na vlastné nohy

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_031

Jakub Moňok

Jakubko túži behať s kamarátmi

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_032

Kristína Konfala

Špeciálny kočík umožní Kristínke
tráviť viac času vonku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_033

Sabina Kučeríková

Rehabilitačný pobyt pomôže
Sabinke spraviť pokroky vo vývoji

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 280,00 €

SPD15_034

Ivana Kováčová

Vertikalizačné zariadenie Ivanke
pomôže nielen k samostatnosti, ale
aj k lepšiemu zdravotnému stavu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 000,00 €

SPD15_035

Zuzana Zlatohlavá

Zuzanku zbavia rehabilitácie bolesti
a dodajú jej odvahu k ďalším
samostatným krokom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_036

Adrián Beško

Adriánkovi rehabilitácie pomôžu po
zdravotnej aj psychickej stránke

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD15_037

Kristína Tavaliová

Kristínka je vďaka invalidnému
vozíku samostatnejšia a šťastná

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 591,10 €

SPD15_038

Dušan a Vanesa Šenkyoví

Dušanovi a Vaneske pomôžeme
zakúpením drogérie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

235,99 €

SPD15_039

Viktor Vicena

Viktorko je po cvičení vnímavejší
a viac sa usmieva

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

717,60 €

SPD15_040

Lea Majerníková

Lea ide vytrvalo za svojím snom –
samostatnou chôdzou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_041

Samko Blažek

Samkovo zdravie najviac ovplyvnia
rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

958,40 €

SPD15_042

Ninka Fulková

Ninka po každom cvičení pomaličky
napreduje

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

900,00 €

SPD15_043

Dorotka Holíková

Dorotka pôjde do škôlky v novom
kočíku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 605,00 €

SPD15_044

Mária Magdaléna
Macejová

Magdalénka potrebuje cvičiť, aby
raz bola samostatnejšia

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_045

Nella Gavaľová

Nellka je napriek svojej chorobe
veľmi šikovná

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_046

Dária Vaľková

Dária chce byť v budúcnosti ako
zdraví ľudia a plnohodnotne
pracovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD15_047

Roland Beňák

Vertikalizačné zariadenie umožní
ľahšiu starostlivosť o Rolandka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 220,00 €

SPD15_048

Viktória Backová

Pomôžme Vikinke opäť o krôčik
dobehnúť jej sestričky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_049

Tomáš, Adam a Denis

Tomáš, Adam a Denis neprídu spolu nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
s mamkou o strechu nad hlavou
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_050

Mária Malíková

Malej Márii zaplatíme škôlku aj
nábytok do detskej izby
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SPD15_051

Filip Panák

Filipko bude pri cestovaní autom
samostatnejší

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_052

Denis Targoš

Denisko poctivo cvičí, aby mohol byť nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
ako jeho rovesníci
alebo sociálna výpomoc

235,34 €

SPD15_053

Branko Gálik

Brankovi cvičenie v špeciálnom
obleku veľmi pomáha

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_054

Patrik Toman

Patrik je v novej škole spokojný,
problémom je výška školného

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_055

Juraj Boldiš

Jurajov život poznačila tragická
nehoda. Bez auta sú s mamou
odrezaní od sveta

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_056

Henrich Maňák

Pomôžte Henrichovi v boji
s neliečiteľnou chorobou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_057

Viliam Žúži

Vilko má problémy s chôdzou,
rehabilitácie mu pomáhajú

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

230,70 €

SPD15_058

Mária Farkašová

Auto, na ktoré je chorá Mária
odkázaná, potrebuje opraviť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 341,00 €

SPD15_059

Sarah Hrubovčáková

Starostlivosť o Sarah uľahčí nové
auto

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_060

Margarétka Gnidová

Margarétka sa pomaly stavia na
nožičky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

717,60 €

SPD15_062

Patrik Ďurčík

Paťko sa novým autom dostane do
školy a k lekárom bezpečnejšie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD15_063

Viktória Pinkas

Rehabilitácie umožnia Viktorke
spraviť pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_064

Lukáš Baláž

Rodičia hendikepovaného Lukáška
potrebujú auto s posuvnými
dverami

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 900,00 €

SPD15_065

Šimon Gažo

Šimonko pôjde novým autom
k lekárom aj na rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_066

Simona a Martin
Malekoví

Simona a Martin môžu pokračovať
v cvičení

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

525,34 €

SPD15_067

Žaneta a Anna
Michalkové

Vstavaná skriňa pre Aničku a Žanetu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

500,00 €

SPD15_068

Jakub Vizičkanič

Jakubovi zaplatíme mesačný
rehabilitačný pobyt v Kováčovej

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

984,00 €

SPD15_069

Lujza Funďová

Lujza cvičením predíde skracovaniu
šliach

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 300,00 €

SPD15_070

Daniela Karalová

Danielke a jej rodičom pomôžeme
skvalitniť život

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

329,60 €

SPD15_071

Marek Okoličany

Marekovi pomôžeme so spolufinancovaním potrebných rehabilitácií

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 284,00 €

SPD15_072

Matúš Páleník

Matúškovi pomáha hipoterapia
dobehnúť svojich rovesníkov

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

700,00 €

SPD15_073

Samuel Iuhanyak

Nové auto odvezie Samka aj jeho
vozík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_074

Laura a Šimon
Novysedlákoví

Rehabilitačný pobyt pre Lauru
a Šimona

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 440,00 €

SPD15_075

Samuel Sloboda

Samkovi pomôžu rehabilitácie
spraviť ďalšie pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

639,60 €

SPD15_076

Andrej Biernat

Andrej sa túži vyrovnať súrodencom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_077

Imrich a Ella Marcinoví

Súrodencom s ťažkým osudom
zabezpečíme potrebné rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 440,00 €

SPD15_078

Milan Filkorn

Milankovi najviac pomáhajú terapie nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
v Tatrách
alebo sociálna výpomoc

413,20 €

SPD15_079

Branko Šútor

Pohybový prístroj uvoľní Brankovo
stuhnuté svalstvo

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_080

Tomáš Tabak

Tomáško bude cvičiť doma aj na
liečebnom pobyte

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

493,86 €

SPD15_081

Matej Bagin

Matejkovi cvičenie a masáže veľmi
pomáhajú

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

999,72 €

SPD15_082

Riško Palfi

Riško si v špeciálnom obleku posilní
svalstvo celého tela

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_083

Jozef Kudelka

Jožko vyhral boj o svoj život, no
neustále potrebuje cvičiť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

398,91 €

SPD15_084

Denis Zima

Denis cvičí s radosťou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

215,38 €

SPD15_085

Peter Sirotňák

Peťkov invalidný vozík je už malý,
pomôžeme mu s kúpou nového

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

800,00 €

SPD15_086

Martin Januvka

Martin poctivo cvičí a čaká na
vytúžené pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €
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SPD15_087

Jakub Kurňava

Špeciálne upravená stolička
vyhovuje Kubkovým potrebám

SPD15_088

Peter Zajac

Peťko po rehabilitáciách prospieva

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

448,00 €

SPD15_089

Bianka Oláhová

Bianka má svalovú dystrofiu,
pomôcť jej môže kúpeľná liečba

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

400,00 €

SPD15_090

Peťko Kandrík

Peťkovi doplatíme rehabilitačný
pobyt v Košiciach

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_091

Juraj Javor

Jurkovo telíčko sa cvičením spevní,
aby mohol robiť pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

252,00 €

SPD15_092

Vanesska Kollárová

Vanesska usilovne cvičí, chce byť
ako rovesníci

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_093

Martin Kaňa

Maťko má po cvičení pevnejší
chrbátik, ruky aj nohy

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_094

Simonka a Natálka
Ružičkové

Simonke a Natálke zakúpime nové
postele

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

160,00 €

SPD15_095

Tichomír, Boglarka, Eliška Rodina so štyrmi deťmi nepríde
a Ema Lalioví – Petrikoví o strechu nad hlavou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 089,60 €

SPD15_096

Tomáš Hrabčák

Tomáš bude vďaka rekonštrukcii
dvora samostatnejší

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_097

Marko Krištof

Marko má mamičku v bdelej kóme,
potrebuje našu pomoc

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

496,44 €

SPD15_098

Alex a Timotej
Stanovčákoví

Alex a Timotej pôjdu na potrebné
rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 980,00 €

SPD15_099

Maja Gažiová

Bolesť Majkinej ruky v sebe ukrývala nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
zákerný nádor
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_100

Janette a Kristián Rigóoví

Janette a Kristiánovi uhradíme
stravu v školskej jedálni

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

487,74 €

SPD15_101

Karinka a Karolínka
Vojtaššákové

Karinka a Karolínka budú spoločne
cvičiť v Kováčovej

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

628,96 €

SPD15_102

Krištof Németh

Krištofko sa bude v novom kočíku
tešiť spoločnosti iných detí

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 596,91 €

SPD15_103

Matúš Minár

Auto pomôže chorému Matúškovi aj nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
jeho mamine
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_104

Miška Vašková

Miška robí vďaka cvičeniu veľké
pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_105

Olívia Olejárová

Olívia vďaka cvičeniu predíde
skracovaniu svalov a kriveniu tela

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_106

Nikola Šimková

Nikolka musí cvičiť, aby bola
samostatnejšia

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_107

Miško Klotton

Miško cestuje autom k lekárom, na
rehabilitácie i plávanie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD15_108

Vaneska Juhásová

Vaneska má problémy s chôdzou,
nohy jej nahrádza auto

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_109

Martin Polakovič

Martinko pôjde na trojtýždňový
rehabilitačný pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_111

Matias Hudák

Matiasko s mamkou bývajú
v sociálnom byte, potrebujú našu
pomoc

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

498,96 €

SPD15_112

Filip Rehuš

Filip nestráca úsmev ani pri
náročnom cvičení

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_113

Natália a Petra Valkové

Sú v zlej sociálnej situácii, na opravu nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
auta nemajú
alebo sociálna výpomoc

1 541,00 €

SPD15_114

Marco Ondrus

Marco usilovne cvičí, aby si raz
zahral so spolužiakmi futbal

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_115

Ema Elena Sedmáková

Krvácanie do mozgu zmenilo Emke
život o 180 stupňov

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

700,00 €

SPD15_116

Martina Novobilská

Martinka s cystickou fibrózou
potrebuje špeciálne rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 200,00 €

SPD15_117

Sára Demeterová

Sárka nechodí, ale chce plnohodnotne žiť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

722,22 €

SPD15_118

Martinka Štefanovová

Nepočujúcej Martinke pomôže
v rozvoji reči logopedička

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 100,00 €

SPD15_119

Natália Bušková

Natálka potrebuje zvýšenú
starostlivosť, nové auto jej veľmi
pomôže

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_120

Hana Jurová

Hanka pocestuje do školy
i k lekárom novým autom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_121

Rastislav Eremiáš

Rastík sa pomaly stavia na nôžky,
pomôže mu chodúľka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_122

Peter Paučo

Peťko bude vďaka elektrickému
invalidnému vozíku samostatnejší

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 398,00 €
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SPD15_123

Viktor Sládeček

Viktor pôjde na dvojtýždňový
rehabilitačný pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_124

Veronika Hirková

Veronika sníva o tom, že raz bude
chodiť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_125

Norko Tulej

Norko pôjde na pobyt so svojou
mamkou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

157,52 €

SPD15_126

Hugo Kačeňák

Špeciálny kočík sa prispôsobí
Hugovmu hendikepu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 421,00 €

SPD15_127

Gergö Fogas

Gergö sa postupne stavia na nôžky,
v progrese môže pokračovať

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_128

Karolínka Gáliková

Babka chce Karolínke zabezpečiť
pekné detstvo a strechu nad hlavou

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 632,00 €

SPD15_129

Adam Alman

Adamko sa v chodúľke postaví na
vlastné nôžky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 760,00 €

SPD15_130

Sebastián

Nevidiaci Sebko má rád hudbu a hru nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
na klavíri
alebo sociálna výpomoc

586,40 €

SPD15_131

Peťko Maraček

Prváčikovi Peťkovi zaplatíme školské nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
pomôcky i liečebný pobyt
alebo sociálna výpomoc

202,17 €

SPD15_132

Alexander Hrivňák

Starostlivosť o chorého Alexka je
náročná, rodičia potrebujú pomoc

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_133

Tommy Burghardt

Chorý Tommy ukázal rodičom
skutočné hodnoty

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_134

Juraj Frič

Jurko je po rehabilitáciách
spokojnejší

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

960,00 €

SPD15_135

Deniska Horváthová

Deniska s mamkou sú na dreve
závislé počas celého roka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

300,00 €

SPD15_136

Karin Kamila Stančoková

Kamilka nechodí, pomôže jej
špeciálny kočík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 134,00 €

SPD15_137

Terézia Petrgalovičová

Terezka pravidelným cvičením
napreduje

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD15_138

Viktória Gažiková

Vikinku pripútala na lôžko nezvratná nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
genetická mutácia
alebo sociálna výpomoc

365,14 €

SPD15_139

Filip Ružička

Intenzívne rehabilitácie Filipkovi
veľmi pomáhajú

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

700,00 €

SPD15_140

Nina Dlugošová

Ninka sa po cvičení stavia na nôžky,
rodičia veria v ďalšie pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_141

Liliana Barteková

Lilianka bude pokračovať v obľúbenom plávaní i masážach

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

707,20 €

SPD15_143

Alex Plánka

S chorým Alexkom sa náročne
cestuje, pomôže nové auto

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_144

Klárka Dorková

Pomôžte Klárke skvalitniť život

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 098,00 €

SPD15_145

Dávid Szabó

Školák Dávid má astmu, liečenie mu nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
veľmi pomáha
alebo sociálna výpomoc

500,76 €

SPD15_146

Dávid Gutta

Dávidko bude do škôlky chodiť
novým autom

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €
2 534,40 €

SPD15_147

Lea Jesenská

Zdravotná pomôcka pre Leu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_148

Adela Ruščinová

Adelka usilovne cvičí, aby raz bola
samostatná

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_149

Simon Gál

Simonko potrebuje pomoc, aby
dobehol svojich súrodencov

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_150

Adam Bušík

Auto pre Adamka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_151

Šimon Henček

Rehabilitácia pre Šimonka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_152

Dominik Gajdoš

Rehabilitácia pre Dominika

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_153

Tomáš Ostrihoň

Pomoc pre Tomáška

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 600,00 €

SPD15_154

Ján Ondo

Auto pre Janka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_155

Ema Slyšková

Emka potrebuje rehabilitovať, aby
dosiahla vytúžené pokroky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 000,00 €

SPD15_156

Filip Kosár

Filipko potrebuje rehabilitačný
pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

87,75 €

SPD15_157

Max Bobula

Bobath cvičenie sa Maxikovi veľmi
páči

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

680,00 €

SPD15_158

Alexander Valík

Alexander sa odvezie k lekárom aj
na rehabilitácie

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_159

Ema Malaková

Emka dostane batérie do kochleárneho implantátu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

500,00 €
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SPD15_160

Alex Ivančík

Školné pre Alexa

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_161

Daniel Berlanský

Rehabilitačný pobyt pre Danka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

978,00 €

SPD15_162

Adrián Jurčo

Polohovacie zariadenie pre Adriánka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_163

Martina Bejticová

Polohovacie zariadenie pre
Martinku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_164

Dávid Ivanko

Kočík pre Dávida

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_165

Miriama Donovalová

Stolička pre Miriamku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_166

Ladislav Jozef, Stanislava
a Anastázia Lahové

Strava v škole

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

465,00 €

SPD15_167

Lucia Durajová

Rehabilitačný pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

4 200,00 €

SPD15_168

Fatima, Šendžan, Bekim
Strúčkoví, Bashkim Tarik

Pomoc pre školopovinné deti

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

728,50 €
2 000,00 €

760,00 €

SPD15_169

Matias Zan

Vertikalizačný prístroj pre Matiasa

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_170

Filip Havaj

Rehabilitačný pobyt

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

900,00 €

SPD15_171

Tomáš Németh

Rehabilitačný pobyt pre Tomáša

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

240,00 €

SPD15_172

Lucas Frank Suchánek

Trojkolka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

734,00 €

SPD15_173

Soňa Sekerešová

Kočík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 267,00 €

SPD15_174

Richard Šimek

Materiál na kúpeľňu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 191,08 €

SPD15_176

Dávid Kučerík

Auto pre Dávidka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_177

Vivien Adamíková

Pomoc pre Vivien

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

407,00 €

SPD15_179

Michal Kováč

Rehabilitačný pobyt pre Miška

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

792,00 €

SPD15_180

Nikolas Michal a Renáta
Dömenyoví

Kočík a školské pomôcky

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 705,70 €

SPD15_181

Alex Richter

Auto pre Alexa

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 900,00 €

SPD15_182

Eliška Országhová

Pobyt pre Elišku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

800,65 €

SPD15_183

Radovan Židek

Plávanie a drogéria

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

225,00 €

SPD15_184

Dominika Grundzová

Pobyt pre Dominiku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €
1 755,00 €

SPD15_185

Patrik Pecha

Kočík pre Patrika

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_186

Jakub Ifka

Kočík pre Jakuba

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD15_188

Marek Kľučka

Marek dostane špeciálneho psíka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD15_191

Maxim Portugall

Mobilná pedagogička

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

300,00 €

SPD15_192

Ladislav Kallo, Richard
a Liana Lukáčoví

Pomoc pre deti

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

946,44 €

SPD15_193

Lenka Čopáková

Pomoc pre Lenku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

120,00 €

SPD15_194

Alex Vašek

Rehabilitácia pre Alexa

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

480,00 €

SPD15_195

Michaela a Anastázia
Dubjelové

Bezbariérovosť

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_196

Jana Kušnírová

Chodúľka pre Janku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

423,50 €

SPD15_197

Dominik Brna

Motomed

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_198

Zoja Paličková

Psík pre Zojku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 000,00 €

SPD15_199

Marek Pavlík

Pobyt pre sprievodcu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

591,36 €

SPD15_201

Ema a Pavol Brindzoví

Kočík

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 815,00 €
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SPD15_202

Vladislav Gašpar

Koncentrátor pre Vladka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_204

Peter Oravec

Počítač pre Peťka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 262,00 €

SPD15_205

Karol Vološin

Pobyt pre Karola

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_208

Andrej Labanc

Pobyt pre Andreja

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 800,00 €

SPD15_211

Adam Mruškovič

Auto pre Adama

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPD15_212

Peter Skyba

Chodúľka pre Peťka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 376,00 €

SPD15_214

Ella a Imrich Marcinoví

Pobyt pre Ellu a Imka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 440,00 €

SPD15_215

Nicolas Gabriš

Pobyt pre Nicolasa

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

SPD15_216

Andrea a Pavol
Tarasovičoví

Pobyt pre Andrejku a Paľka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

1 300,00 €
178,25 €

500,00 €

SPD15_218

Cyntia Horváthová

Pomoc pre Cyntiu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

SPD15_220

Michal Miloš Bašovský

Pobyt a pulzný oximeter pre Miška

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

395,00 €

SPD15_221

Peter Smolej

Auto pre Peťka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

3 300,00 €

SPD15_222

Vanesa Chovancová

Trojkolka

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

500,00 €

SPD15_225

Dominika Dinková

Pomoc pre Dominiku

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

417,70 €

SPD15_229

Dominik Horník

Pomoc pre Dominika

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

2 500,00 €

SPDi15_071

Monika a Veronika
Pagáčikové

Monika a Veronika majú ojedinelé
ochorenie mozgu

nefinančná pomoc – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, zaplatenie rehalibilitácií,
alebo sociálna výpomoc

720,00 €

Srdce pre deti v nemocniciach 2015
SPDN15_01

Detská ozdravovňa
Železnô

Humanizácia prostredia a zlepšenie
podmienok liečby detí v Detskej
Ozdravovni Železnô

Prostriedky z grantu prispeli k humanizácii prostredia Detskej ozdravovne Železnô,
v ktorej sa ročne lieči asi 800 detí.

7 810,83 €

SPDN15_02

DPL n.o. Hraň

Pokoj v duši

Vďaka grantu sa zútulnilo prostredie DPL Hraň, kde je ročne hospitalizovaných 104
detí ročne.

8 525,83 €

SPDN15_03

KIGM-detská časť

Detská časť

Vďaka grantu sa zakúpili DVD prehrávače a detské knižky, ktoré využíva približne
13000detských pacientov ročne.

1 554,08 €

SPDN15_05

Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou
Bratislava

Úprava ambulantných priestorov
a čakární na Oddelení urgentného
príjmu v DFNsP Bratislava

Vďaka grantu sa skultúrnilo a spríjemnilo prostredie čakární na Oddelení urgentného
príjmu DFNsP Bratislava.

3 959,70 €

SPDN15_06

Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica

Veselšie v nemocnici

Prostriedky z grantu sa využili na humanizáciu návštevného priestoru Detskej
fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.

5 399,83 €

SPDN15_07

Detsko-dojčenecké
oddelenie Nemocnice
s poliklinikou Myjava

Rekonštrukcia detsko-dojčeneckého
oddelenia

Vďaka grantu sa čiastočne zrenovovalo detsko-dojčenské oddelenie Nemocnice
s poliklinikou Myjava, na ktorom je ročne hospitalizovaných 800 detí.

7 199,83 €

SPDN15_08

NsP Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov

Detský kútik

Vďaka grantu sa v NsP sv. Jakuba v Bardejove vybudoval detský kútik, v ktorom sa hrá
asi 1140 detských pacientov ročne.

5 948,17 €

SPDN15_09

Nemocnica s poliklinikou
O zdravom a šťastnom srdiečku
Brezno, n.o.

Vďaka grantu sa zrekonštruovala detská izba, sociálne zariadenie a herňa, kktoré
využije asi 1800 detí ročne.

3 563,83 €

Vďaka grantu sa vymaľovali 2 nemocničné izby, ktoré ročne využíva asi 100 detí.

1 349,98 €

Dobrovoľnícke eventy ad hoc
SPDN15_04

Slovenská nadácia na
pomoc popáleným

Izbičky pre popálené detičky

Pomáhame komunite 2015
ST15_002

PŠC Pezinok Junior

JEDEN TÍM + JEDEN CIEĽ = SPOLU TO
Z grantu bola uhradená časť nákladov na futbalové sústredenie pre 42 detí.
DOKÁŽEME

ST15_004

Radioklub OM3VSZ

hardverove vybavenie skoliacej
miestnosti na vyuku morzeovej
abecedy pre mladez

Grant pomohol obnove zastaranej cvičiacej techniky s možnosťou zapojenia 6
detí navštevujúcich krúžok o stavbu počítača s cieľom priblížiť sa rádioamatérskej
konkurencii a rozšírenie možností cvičenia.

ST15_005

OZ Medzilaba

Recepty na skvelý život

Vďaka grantu sa prostredníctvom kreatívnych prác a spoločne strávených chvíl
prepojili mladí ľudia so staršou generáciou.

100,00 €

ST15_006

Akademik Technická
univerzita Košice – florbalový klub

Medzinárodný florbalový turnaj
CASSOVIA GAMES 2015

Grant prispel k zorganizovaniu florbalového turnaja pre 450 detí a mládeže, ktoré
podporilo zdravý pohyb a životný štýl v regióne.

988,00 €

ST15_007

SAPIO, občianske
združenie

Deň tradícii v obci Miklušovce IV.

Vďaka grantu sa uskutočnil „Deň tradícií v obci Mikušovce“.

ST15_008

Občianske združenie
Poza školu

Mladí lídri

Grant prispel k organizácii 5 dňového letného detského tábora pod názvom „Mysli
a preži“ pre 30 detí a 5 mládežníckych vedúcich.

100,00 €
1 000,00 €

Výročná správa 2015

85,20 €
100,00 €
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ST15_009

OZ diabetikinfo.sk

Vieš čo dokáže tvoja inzulínová
pumpa?

Vydanie publikácie Vieš čo dokáže tvoja inzulínová pumpa?, ktorá je zameraná na
praktické využitie a poznanie možností inzulínovej pumpy. Jej pridanou hodnotou
je, že bude vychádzať z reálneho života diabetika. Na príkladoch sú demonštrované
situácie, ktoré diabetik bežne zažíva a k nim bude podrobný popis, ako danú situáciu
môže pomocou inzulínovej pumpy riešiť.

ST15_010

Rodičovské združenie
sv.František

zaHRAjme sa VONKU

Grant prispel k vybudovaniu detského ihriska s netradičným lanovým prvkom pre
približne 1 595 detí a žiakov v komunite.

ST15_011

ŠANCA, neinvestičný
fond

Popoluška-muzikál

Grant napomohol spracovaniu divadelného muzikálu Popoluška žiakmi s telesným
postihnutím. Účinkovalo v ňom 20 žiakov, 200 spolužiakov a 500 žiakov zo 4
mestských častí Košíc ostatných základných škôl muzikál videlo.

100,00 €

ST15_012

Spojená škola sv.
Františka Assiského

Revitalizácia kláštornej studne

Grant prispel k obnove studňe, nachádzajúcej sa v areály školy.

100,00 €

ST15_013

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Mladí vedci
Ondavou 2

Grant prispel k projektu Mladí vedci prostredníctvom zvýšenia záujmu 500 žiakov
o prírodovedné predmety a ich účasti na súťažiach.

ST15_014

Slovenský výbor pre
UNICEF

Víkend s Cestou

Grant prispel k zvýšeniu kvality života klientov CVRZ Cesta, rodiny vďaka grantu mohli
stráviť príjemný spoločný víkend.

100,00 €

ST15_015

Združenie rodičov pri ZŠ
M.R.Štefánika

Športový turnaj – „Mama, otec,
sestra, brat – poďme spolu
športovať!“

Vďaga grantu ZŠ M. R. Štefánika zorganizovala v roku 2015 už 6. ročník športového dňa
pri príležitosti MDD.

99,50 €

ST15_016

Slovenská asociácia go

Podpora účasti žiakov a študentov
na Majstrovstvách SR v hre go
a Slovenskom festivale go

20 detí a študentov sa vďaka grantu mohlo zúčastniť Slovenského festivalu GO a MS
v hre GO.

1 000,00 €

ST15_017

Športový klub polície
Bratislava

Sociálna integrácia športovo
nadaných detí

Vďaka grantu sa talentované deti zo sociálne slabšieho prostredia mohli zúčastniť
turnajov a sústredení.

1 000,00 €

ST15_018

ZŠ kpt. J. Nálepku

Futbalové ihrisko

Grant podporil rekonštrukciu ihriska na školskom dvore, vybudoval sa zavlažovací
systém, kúpila a doviezla sa zem a kúpila sa tráva.

1 000,00 €

ST15_019

Obec Dlhá

Postavme ihrisko a hrajme sa spolu! Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť komplex preliezok a húpačiek pre deti v obci Dlhá.

ST15_020

Kultúrne zariadenia
Petržalky

KERAMKO – LETOM SVETOM

Zakúpenie nových vitrín prispelo k možnosti pravidelne vystavovať detskú keramickú
tvorbu.

ST15_021

DOMKA – Združenie
saleziánskej mládeže

Víkend snov

Grant prispel k vyškoleniu mladých dobrovoľníkov k práci s deťmi a mládežou.

95,94 €

ST15_022

Občianske združenie
Folklórna skupina
Komanička

Drobná Komanička

Vďaka grantu mohlo OZ Komanička ušiť kroje pre 13 svojich členov. Kroje využívajú pri
početných vystúpeniach.

98,50 €

ST15_023

DÚHÁČIK

Kráčame SpoLu – Kostol nás Spája
Láskou

Vďaka grantu sa podarilo v meste Hurbanovo zorganizovať kultúrno- spoločenské podujatie, ktoré napomohlo k odbúraniu rôznych bariér. Ľudia rôzneho veku, náboženskej
a národnostnej príslušnosti mali možnosť spolupracovať a spoznať svoje kvality.

700,00 €

ST15_024

OZ Detská komunita

Tvorivo a hravo

Vďaka grantu sa zakúpil materiál na arteterapiu pre klientov (aj deti) špecializovaného
zariadenia pre osoby s autizmom.

98,94 €

ST15_025

Spojená škola, Pod
Hravo a zdravo bez bariér
papierňou 2671, Bardejov

Pre 40 detí s rôznymi druhmi zdravotného poistenia boli realizované aktivity
zamerané na relaxáciu, rehabilitáciu, prevenciu a aktivity spojené s poznávaním
regionálneho a kultúrneho bohatstva.

95,00 €

ST15_026

Detská organizácia
FÉNIX- ÚO Košice Západ

Nosme sa so srdcom a pri srdci

Z grantu sa zrealizovalo 5 podporných stretnutí súvisiace s nosením dieťaťa
a vzťahovou výchovou.

80,45 €

ST15_027

Miesto v dome

Veľký pomáhajú menším

Grant podporil vytvorenie priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času pre 20
detí zo sociálne vylúčeného prostredia, zvyšovať ich manuálne zručnosti, rozširovať
vedomosti a ponúkať nové vzory správania sa.

465,00 €

ST15_028

Súkromná základná škola
...a bude svetlo
waldorfská

Projekt podporil inštaláciu solárneho panela, svietiediel a komínového systému do
domčeka pre deti v hlineno-slamenej učebni. Projekt pomohol 200 žiakom školy, 20
učiteľom a 30 dobrovoľníkom , ktorí sa naučili novým zručnostiam.

100,00 €

ST15_029

Inspiro Ivanka pri Dunaji
občianske združenie

Park oddychu – pohybová kultúra

Grant podporil rozvoj športových aktivít pre rodiny s deťmi, dospelých i seniorov.
Zakúpené boli pomôcky a náčinie pre interiér i exteriér pre obyvateľov Ivanky pri
Dunaji, Čiernej vody, Chorvátskeho Grobu a Zálesia.

ST15_030

Komunita Sant´Egidio

Sociálna integrácia ľudí bez domova

Grant podporil projekt streetworku, pričom sa podporilo stretávanie a znovuzačleňovanie ľudí z ulice do spoločnosti.

100,00 €

ST15_031

Vstúpte, n. o.

Malacky bez bariér 2015

Projekt Malacky bez bariér porispel nielen k oboznámeniu s tradičnými ľudovými
remeslami, ale veľkým a významným prínosom je zmena postojov, názorov, odbúravanie predsudkov, podpora zdravých životných hodnôt a vznik nových priateľstiev.

100,00 €

ST15_032

Občianske združenie
Klokôtka

Obecná knižnica – vybudovanie
priestorov čitárne

Grant pomohol zrekonštruovaniu priestoru miestnosti knižnice v obci Jakubovany pre
70 detí a mládeži a 60 obyvateľov obce.

80,50 €

ST15_033

Detský fond Slovenskej
republiky

Doučovanie v MIXklube

Grant prispel k fungovaniu centra Mixáčik v bratislavskom „Pentagone“, ktorý motivuje deti k učeniu, zodpovednosti za seba, zvyčšuje ich sebaúctu a sebahodnotenie.

787,45 €

ST15_034

Truc sphérique

Agora na Stanici Žilina-Záriečie:
Diskutujeme o dôležitých
a súčasných témach

Vďaka grantu sa v Agore na Stanici Žilina-Záriečie uskutočnilo 5 diskusií na aktuálne
politické témy, všetky diskusie boli vďaka grantu bezplatné, s dobrou návštevnosťou
i s ohlasom.

95,00 €

ST15_035

Domka

Otvárač- diskusné večery

Grant prispel k realizácii diskusií a jedného hodnotiaceho stretnutia s divákmi.

67,65 €

ST15_036

Občianske združenie
FS Živel

Folklórny súbor Živel

Grant prispel k doplneniu krojového vybavenia folklórnemu súboru Živel pre
uskutočňovanie tanečných vystúpení pre 40 tanečníkov, speváčok a muzikantov.

100,00 €

ST15_037

Občianske združenie
Iniciatíva rodičov
Ružinova (OZ IRR)

„Do škôlky a zo škôlky ekologicky
a zdravo“

Grant prispel na vybudovanie prístrešku pre bicykle a odrážadlá v MŠ – podpora
ekologickej prepravy do/zo škôlky pre deti a rodičov

1 000,00 €

ST15_038

Divadlo zo šuflíka, OZ

Vysvieťme to na modro (Light it
up blue)

Grant prispel k zvýšeniu povedomia o autizme v rámci trojdňového festivalu.

1 000,00 €
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ST15_039

Púpava

Kukučky sú späť

Zorganizovanie víkendového pobytu pre 24 detí z destkého domova zameraný na
zážitkové aktivity na podporu životných zručností.

ST15_040

Základná škola
Obchodná 5, Sečovce

Hodina pre zdravie

Grant prispel k zlepšeniu zdravia detí, rodičov a učiteľov formou zvýšenia aspoň jednej
hodiny športu týždenne, u všetkých účastníkov projektu sa zlepšila fyzická kondícia
cieľovej skupiny.

100,00 €

ST15_041

Odborník budúcnosti

Obnoviteľné zdroje energie
v edukačnom procese

Grant prispel k informovanosti a priblíženiu problematiky obnoviteľných zdrojoch
elektrickej energie pre žiakov a mladých ľudí.

650,16 €

ST15_042

Základná škola
s materskou školou sv.
Gorazda Nitra

MOJE MESTO A ĽUDIA V ŇOM
OČAMI ŠKÔLKÁROV

Vďaka grantu sa škôlkári zoznámili s významnými miestami i osobnosťami regiónu čo
obohatilo ich povedomie o tom odkiaľ sú a prispelo k uvedomeniu si hodnôt ľudskej
práce a jej výsledkov.

500,00 €

ST15_043

Why Not?

Materiálna pomoc pre Zelenú
hliadku

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. V rámci projektu dôjde k zakúpeniu
materiálu, ktorý je nevyhnutný k realizácií nových či pokračujúcich iniciatív, ktoré
menia život v Bratislave k lepšiemu.

76,00 €

ST15_044

OZ Rodičovské združenie
pri MŠ ul. Ružová
v Stupave

Futbal to je hra

Grant prispel k vytvoreniu a zakúpeniu športových pomôcok, čím sa u detí zvýšil
záujem o futbal.

68,80 €

ST15_046

Občianska iniciatíva
GRINAVA

GrinKids

Vďaka grantu sa zveľadilo centrum voľného času v Grinave.

ST15_047

Gymnázium Pavla
Horova Michalovce

School dimidia vita

Grant prispel na zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu zážitkovou formou.

995,48 €

ST15_048

ZAOSTRI NA RODINU

S chlapcom na ceste zrenia

Grant podporil vydanie knihy pre chlapcov vo veku 9-13 rokov „Drakobijec – moja
cesta“.

100,00 €

ST15_049

FONTIS – občianske
združenie

Nepreklínaj tmu, radšej zasvieť
svetielko

Vďaka grantu sa deti zoznámili so životom včiel, naučili sa vytvárať úžitkové predmety
z vosku a zamerali svoju pozornosť na potrebu šírenia dobra.

100,00 €

ST15_050

Mladí pre Povazžskú

Budúcnosť chovu včiel v našom
meste

Grant prispel k vytvoreniu včelých úľov i k oboznámeniu širokej verejnosti s chovom
včiel.

998,00 €

ST15_051

Gréckokatolícka charita
Prešov

Pracovná terapia – cesta k sebareali- Grant prispel k zakúpeniu technických zariadení ako gravírovačka, šijací stroj do
zácií znevýhodnených ľudí
sociálnych zariadení na podporu ergoterapie.

ST15_052

Rodinné centrum Ráčik

Podpora športu v RC Ráčik

Grant pomohol zorganizovať bežecké podujatie Ráčikovský beh, kde sa zúčastnili deti,
ale i mamičky na materskej, pričom projekt zasiahol 120 rodín, zlepšilo sa fungovanie
centra a získali nové dobrovoľníčky.

95,00 €

ST15_053

Ľudia pre Malacky

Malacká šošovica

Z grantu sa prenajali najmä predajné stánky na podujatí Malacká šošovica, celomestské handmade trhy.

80,00 €

ST15_054

Občianske združenie
Vlna Chorvátsky Grob

Ukážeme svoj talent

Z grantu sa zakúpili 2 vokálne a nástrojové kondenzátorové mikrofóny s príslušenstvom pre spevácky zbor.

ST15_055

RENOVA

Jarné prebúdzanie s jaskyňkami

Grant prispel k sprístupneniu 2 malých jaskyniek v katastri Dobrej Vody.

1 000,00 €

Vďaka grantu sa mladí lídri stávajú na 2 roky učiteľmi ZŠ v znevýhodnených
komunitách, kde prinášajú školám nové prístupy a deťom pomáhajú v učení a v
príprave do života.

4 000,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100,00 €

100,00 €

ST Priama Podpora 2015
ST15_001

Manageria

Teach for Slovakia

ST15_056

Mládež ulice

Terénne nízkoprahové programy pre
Grant prispel k realizácii nízkoprahových programov pre deti a mládež.
deti a mládež

ST15_057

Ulita

Sídlisko bude mať ihrisko

Projekt podporil dokončenie výstavby športového ihriska, ktoré vytvorilo bezpečný
priestor pre hru a miesto pre stretávanie mladých ľudí. Projekt priamo podporil 200
detí a mladých ľudí a 200 obyvateľov sídliska.

1 500,00 €

ST15_058

Voices, n.o.

Choices 5

Grant podporil realizáciu piatej série večerných rozhovorov Choices zameraných na
tému líderstva, zmeny mužských a ženských rolí v spoločnosti.

800,00 €

ST15_059

Myslím – centrum
kultúry Nepočujúcich

E- learning vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku

Vďaka grantu sa vytvoril e-learningový program na podporu výučby slovenského
posunkového jazyka.

ST15_060

Voices, n.o.

Choices – šiesta séria

Grant prispel k zrealizovaniu šiestej série diskusií Choices, ktorých cieľom bolo ukázať,
že na aj Slovensku je veľa ľudí robia zaujímavé veci.

ST15_061

Voices, n.o.

Hlasy v Trenčíne

Grant prispel k možnosti neformálneho vzdelávania a získaniu nových informácií
z rôznych oblastí pre mladých, aktívnych ľudí z Trenčína.

6 000,00 €

ST15_062

Myslím – centrum
kultúry Nepočujúcich

DVD – Rozprávky tradičnej kultúry
v slovenskom posunkovom jazyku

Grant bol použitý na vydanie DVD Rozprávok tradičnej kultúry v slovenskom posunkovom jazyku, pričom môže pomôcť až 1000 používateľom posunkového jazyka za rok
vybudovať si pozitívnejší vzťah k rozprávkam, ktorý je základom detského života.

1 400,00 €

ST15_063

Materská škola
Linzbothova 18, 821 06
Bratislava

Výlet za krásami Slovenska

Grant prispel k vytváraniu predpokladov predovšetkým u detí na rozvíjanie citu ku
krásam svojho kraja a spoznávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

1 500,00 €

ST15_064

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
Spojená škola,
Partizánska 2, Poprad

Rzymanová Mobilný pedagóg 2015

Grant bol použitý na realizáciu domácej mobilnej starostlivosti pre 3 rodiny s deťmi so
sluchovým postihnutím, na nákup pomôcok pre stimuláciu vývinu detí a na uhradenie
nákladov s dopravou.

5 003,35 €

ST15_065

Občianske združenie
PRO VIDA

Buddy-rozvojový program pre
mládež z detských domovov

Grant podporil rozvoj zručností detí z detských domovov potrebných pre ich úspešné
zaradenie do spoločnosti po ich odchode z DD.

9 981,68 €

ST15_066

Súkromná ZŠ s MŠ pre
MO-PED 3
žiakov a deti s autizmom

Grant pokryl náklady na mobilných pedagógov pre 2 sluchovo postihnuté deti.

5 898,89 €

ST15_067

Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického Mobilný pedagóg Pieronová
poradenstva

Grant prispel k realizácii návštev 4 rodín mobilným pedagógom.

3 530,37 €

ST15_068

Slovenská federácia
Vzdelávacia konferencia a činnosť
nepočujúcich športovcov združenia

Grant prispel k zorganizovaniu konferencie nepočujúcich zástupcov občianskych
združení a tlmočníkov posunkového jazyka.

3 108,00 €

150,00 €

3 600,00 €
10 000,00 €

Výročná správa 2015
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ST15_069

Detský folklórny súbor
Čečinka, občianske
združenie

Čečinka – podpora činnosti
a krojového vybavenia

Vďaka grantu sa detský folklórny súbor Čečinka zúčastnil medzinárodného festivalu
v Chorvátsku a doplnil si krojové vybavenie.

5 000,00 €

ST15_070

Divé maky

Bašavel na pláži 2015

Grant prispel k pozitívnej propagácii rómskej kultúry a umenia nadaných rómskych
detí podporovaných štipendijným programom Divé maky.

15 000,00 €

ST15_071

NepocujuceDieta.sk

Vzdelávaco-komunitný portál
NepocujuceDieta.sk

Grant prispel k vytvoreniu prvého slovenského internetového portálu pre rodičov detí
s poruchou sluchu, taktiež pomáha spájať rodiny s podobným osudom.

25 000,00 €

ST15_072

Stredisko evanjelickej
diakonie-dom na
polceste

Kvalitné podnikanie = stabilná
organizácia

Grant pomohol skvalitneniu rozpočtov a projektov pre stavebnú činnosť klientov
Strediska evanjelickej diakonie.

9 000,00 €

ST15_073

ŠTUDENTI o.z.

Organizácia

Projekt podporil zorganizovanie živého koncertu pre PR podporu študentov konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave.

2 700,00 €

ST15_074

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť na Slovensku
2015

Grant prispel k realizácii výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku.

5 000,00 €

ST15_075

Effeta – Stredisko sv.
Františka Saleského

Aj my chceme žiť doma

Grant prispel k aktivitám zameraným na podporu, pomoc a služby deťom so
sluchovým postihnutím a ich rodinám, ktoré sú v rannej starostlivosti a v predškolskej
starostlivosti.

15 000,00 €

ST15_076

Stredisko evanjelickej
diakonie-dom na
polceste

Farma – polia

Grant podporil zariadenie poľnohospodárskej farmy pre postihnutých klientov
strediska, pričom sa zakúpila kompletná strojová technika pre rastlinnú výrobu.

16 500,00 €

ST15_077

TEDxBratislava o.z.

TEDxBratislava 2015

Grant prispel k uskutočneniu konferencie TEDx BA 2015 (15 rečníkov, 2 umel.
vystúpenia, 670 účastníkov).

4 000,00 €

ST15_078

HUBBA o.z.

Udržanie platformy a podmienok
pre vzdelávanie/mentoring začínajú- Vďaka grantu sa udržala platforma a podmienky pre vzdelávanie/mentoring
cim podnikateľom v oblasti spol.
začínajúcim podnikateľom v oblasti spol. prospešného podnikania.
prospešného podnikania

50 000,00 €

ST15_079

Združenie Maxa
Reinhardta

Obeť

Vďaka grantu vznikla divadelná inscenácia hra „Obeť“, ktorú si ročne pozrie 1200
divákov.

ST15_080

Porta Artium

Musica Medica – hudba sa nás
dotýka

Grant podporil projekt Musica Medica, ktorý priniesol až 270 nepočujúcim deťom
skúsenosť s hudbou.

5 159,70 €

ST15_112

Youth Politics Education

New leadership paradigm of public
diplomacy in Slovakia

Grant prispel k realizácii vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí v oblasti aktuálnych
problémov vo verejnej správe na Slovensku.

5 000,00 €

ST15_113

Spojená škola sv.VdP,
org. zložka Materská
škola, Chlumeckého 12,
Bratislava

Okná pre materskú školu sv.
Vincenta

Grant podporil výmenu okien na 4 triedach na materskej škole, budova sa tým
energeticky zhodnotila a skvalitnilo sa vetranie miestností, budova je estetickejšia.
Projekt podporil 159 detí a zamestnancov denne.

2 500,00 €

ST15_114

VIA IURIS

Aby zákony platili pre všetkých
rovnako

Grant prispel k posilneniu vymožiteľnosti práva jednak presadením dôležitých
legislatívnych zmien vo fungovaní prokuratúry a polície a tiež zabezpečovaním
konkrétnej právnej pomoci.

5 000,00 €

ST15_115

Slovenské centrum
fundraisingu

Central and Eastern European
Fundraising Conference 2015

Grant prispel ku skvalitneniu Central and Eastern European Fundraising Conference.

2 000,00 €

ST15_116

OZ KDE BOLO, TAM
BOLO...

KDE BOLO, TAM BOLO...

Vďaka grantu sa uskutočnili interaktívno-kreatívne workshopy pre handicapované
i nehandicapované deti, ktoré deti prepájali a zbližovali.

ST15_117

Youth Politics Education

New shift of paradigm for Slovakia

Grant bol z použitý na krytie mzdy a výdavkov štatutárov projektu Noví lídri, ktorý
priniesol nový rozmer ako sa ženy-líderky dokážu pripraviť na zmenu svojich komunít
na Slovensku.

1 500,00 €

ST15_118

PLAMIENOK n.o.

S Plamienkom detského života

Projekt prispel k zlepšeniu kvality života ťažko nevyliečiteľne chorých detí, ktoré mohli
tráviť čas doma, v kruhu rodiny.

5 000,00 €

ST15_119

Pedagogická a sociálna
akadémia

Posunkový jazyk na PaSA

Grant prispel k osvojeniu si základov posunkového jazyka pre žiakov Pedagogickej
a sociálnej akadémie, ktoré budú môcť do budúcna využiť pri vykonávaní svojej
profesie.

1 800,00 €

ST15_120

Centrum Nepočujúcich
ANEPS Levice

Medzinárodný deň Nepočujúcich
2015

Grant prispel k uskutočneniu podujatia Medzinárodný deň Nepočujúcich 2015.

1 000,00 €

ST15_121

SLOVAK FASHION
COUNCIL

Svet módy – detský letný denný
tábor

Grant prispel k vzájomnej inklúzii medzi deťmi zdravými a deťmi s handicapom,
vznikla vzájomná spolupráca pri daných aktivitách.

6 000,00 €

ST15_123

HUBBA, o.z.

Impact Incubator

Grant podporil projekt Impact Inkubator, pomocou ktorého sa zrealizovalo 17 workshopov, 4 víkendové pobyty, 15 mentoringov, 2 x pitch pred komisiou a participovalo 22
externých školiteľov.

27 000,00 €

ST15_124

Youth Politics Education

New Challenge for Slovak public sec- Aj vďaka grantu sa uskutočnil 10 mesačný program pre 10 žien z oblasti štátnej správy
tor, diplomacy and consciousness
a 15 mentorov.

2 000,00 €

ST15_125

Manageria

Teach for Slovakia

Grant prispel k budovaniu medzinárodného programu Teach For All na Slovensku a k
realizácii base camp priamo s deťmi so znevýhodnených komunít.

ST15_126

Pontis n.o.

Online tlmočník

Nepočujúci sa bude môcť dohovoriť s počujúcimi vďaka novej službe Online tlmočník.
Nepočujúci sa spojí s on-line tlmočníčkou, ktorá mu bude pomáhať pri bežných
situáciách ako je napríklad objednanie sa k lekárovi, hľadanie práce, či pri komunikácii
s úradmi.

ST15_127

Integrácia svieti pre
všetky deti rovnako

Integrácia 2015

Grant prispel k zabezpečeniu a poskytnutiu priestorov Slovnaft Arény kde sa
uskutočnil nadnárodný charitatívny koncert Integrácia.

5 000,00 €

ST15_128

Konvergencie – spoločnosť pre komorné
umenie

KONVERGENCIE – medzinárodný
festival komornej hudby 2015

Grant prispel k úspešnému uskutočneniu 16. ročníka Medzinárodného Festivalu
komornej hudby Konvergencie.

3 500,00 €

ST15_129

KASPIAN

Podpora pre KASPIAN

Grant pomohol prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce až
277 deťom a mladým ľuďom. Poskytli sa im sociálne služby, neformálne vzdelávanie,
preventívne, participatívne a voľnočasové aktivity.

5 000,00 €

122

Nadácia Pontis

40 000,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

8 395,53 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ST15_130

Fond USKO

Vytvorenie učebne

Grant prispel k vytvoreniu učebne pre deti so sluchovým postihnutím, narušenou
komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami učenia.

ST15_131

Občianske združenie
Bublina

A teraz čo?

Vďaka grantu sa dobrovoľníci, deti z detských domovov a zo sociálne slabšieho
prostredia zúčastnili akreditovaných kurzov 1. pomoci.

4 997,38 €

ST15_132

POZNANIE

Detské posunky

Grant pokryl náklady na vytvorenie videí s detskými posunkami pre počujúcich rodičov
nepočujúcich detí.

5 210,00 €

ST15_134

Deaflympijský výbor
Slovenska

Bedmintonový turnaj nepočujúcich
detí v Bratislave

Vďaka grantu sa uskutočnil bedmintonový turnaj pre Nepočujúce deti z celej SR. Tie sa
mohli vďaka športu stretnúť a vzájomne zdieľať radosť z hry.

1 185,83 €

ST15_135

Amity o.z.

Muzikoterapia 2015/2016

Projekt je zamerany na muzikoterapeutickú prácu s deťmi s poruchami sluchu na ZŠ
Hrdličkova a vytvorenie bubeníckeho orchestra z týchto detí. Počíta sa aj s účasťami
v súťažiach a na rôznych podujatiach, koncertoch.

6 057,00 €

ST2014_105

ONAS

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.

500,00 €

ST2014_106

VIA IURIS

Právna pomoc pre aktívnych

Zameriame sa na strategické kauzy, pri ktorých môžu rozhodnutia štátnych orgánov
pozitívne ovplyvniť výklad a aplikáciu práva v obdobných prípadoch v budúcnosti.

500,00 €

ST2014_109

Amity o.z.

Muzikoterapia 2014/15

Grant podporil vytvorenie a rozvoj školského bubeníckeho súboru detí s poruchami
sluchu.

606,50 €

ST2014_110

Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre deti – Tichý
workshop Bratislava

Grant prispel k tichému workshopu mesto povolaní pre deti s celoročnými
workshopmi pre deti základných škôl.

ST2014_111

Pro Balance

Sledovanie psychomotorického
vývinu detí po kardiochirurgických
operáciách

Vďaka grantu sa zakúpila diagnostická batéria na systematickú diagnostiku detí po
náročných kardiovaskulárnych operáciach.

200,00 €

ST2014_112

Inštitút pre verejné
otázky

Bezpečnosť detí na internete

Hlavným zámerom nášho projektu bolo preto zistiť, ako sa odráža problematika
bezpečného využívania informačných technológií v každodennom živote detí a ich
rodičov.

1 289,00 €

ST2014_113

Slovak Fashion Council oz SLOVAK FASHION WEEK

4 997,50 €

1 008,00 €

Grant bol použitý na financovanie marketingových a mzdových nákladov Slovak
Fashion Week-u, v rámci podujatia bol venovaný priestor aj nepočujúcim kreatívcom.

500,00 €

ST Priama Podpora 2016
ST15_133

Voices, n.o.

Choices – jar 2016

Projekt nadväzuje na 6 sérií Choices, ktorých cieľom bolo ukázať ľuďom, že na
Slovensku je veľa ľudí, ktorí aj keď zvyčajne nemajú veľa publicity, robia zaujímavé veci
a sú naozajstnými odborníkmi. Podujatia 7. série Choices sa opäť sa sústredí na témy
týkajúce sa vzdelávania.

ST15_171

Pontis n.o.

Online tlmočník 2016

Pokračovanie podpory projektu Online tlmočník. V súčasnosti pomáha 5 online
tlmočníčok viac ako 100 klientom. Komunikujú prostredníctvom Skypu, každý
pondelok, stredu a piatok

9 000,00 €

22 500,00 €

Pomáhame komunite 2016
ST15_136

OZ Podpora

Váš zdravší a spokojnejší život

Projekt sa zameral na rehabilitáciu predčasne narodených detí, detí s viacnásobným
postihnutím a detí s DMO.Hlavnou terapiou je Bobath koncept.Výhodou terapie je jej
neinvazívnosť a lepšia práca počas terapie s dieťaťom.

900,00 €

ST15_137

Obec Gyňov

Športom k zdraviu naších detí
a mládeže

Cieľom projektu je zapojiť do cvičenia mládež, ktorá sa zdržiava v obecnom parku a na
detskom ihrisku, napomôcť im k zlepšeniu fyzickej ako aj psychickej pohody.

900,00 €

ST15_138

SAI CLUB JU-JUTSU

Medzinárodné turnaje v brazílskom
ju-jitsu

Cieľom projektu je materiálno technické zabezpečenie na realizáciu dvoch
medzinárodných turnajov v brazílskom ju-jitsu v máji SAISTORM-deti aj dospelí, júli
KIDSSTORM-deti.

900,00 €

ST15_140

Občianske združenie
Hamuliakovské deti

Gútoráčik – športujeme od
najmladšieho veku

Vďaka tomuto projektu sa vytvorí priestor pre celé rodiny, kde si každý nájde to svoje –
hojdačky a preliezačky, staršie deti si môžu zakopať na futbalové brány alebo utužovať
svaly na plánovanom „posilňovacom“ centre. Rodičia budú mať všetky svoje deti na
dohľad, môžu si s nimi zašportovať alebo pohrať prípadne sa porozprávať so susedmi.

900,00 €

ST15_141

Spojená škola, Pod
Cesta za zdravím
papierňou 2671, Bardejov

V rámci projektu sa plánuje absolvovať tri druhy terapie, ktoré sú pre žiakov Spojenej
školy v Bardejove menej dostupné: animoterapiu, hipoterapiu, aquaterapiu.

853,20 €

ST15_142

Stredná odborná škola
technická

Športom proti závislostiam

Cieľom projektu je zapojiť žiakov do súťaží v stolnom tenise, bedmintone, florbale
a basketbale. Ide o tréningy formou športových krúžkov a školskú športovú
olympiádu.

892,26 €

ST15_143

Academia Istropolitana
Nova

Informačný portál s interaktívnou
mapou mesta

Chceme posilniť záujem obyvateľov o kvality prostredia, v ktorom žijú, najskôr ich
zapojením do tvorby interaktívnej mapy a úpravy náučného chodníka. Očakávame, že
cca každý mesiac pribudnú dve miesta do mapy.

900,00 €

ST15_144

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Mladí záchrári
Ondavou 2

Chceme upozorniť deti a mladých ľudí na dôležitosť prvej pomoci a na potrebu vedieť
ju poskytnúť. Taktiež plánujeme naučiť žiakov správne poskytovať prvú pomoc.

900,00 €

ST15_145

Základná škola Fándlyho
11 902 01 Pezinok

Florbal pre všetky generácie

Cieľom projektu je materiálna a organizačná príprava na ďalší školský rok, ale tiež
súťaž „Florbal pre všetky generácie“ na propagovania nielen tohto športu, ale športu
ako takého.

898,20 €

ST15_146

Lesný klub Gaštanko

Tvoríme spoločne pre deti

Chceme vybudovať preliezky pre deti navštevujúce Lesný klub Gaštanko. Súbežne
tým podporíme zdravý život našej komunity spoločnou dobrovoľníckou prácou so
zmysluplným výsledkom.

ST15_147

Občianské združenie
Močarany

„Spoločne vonku“

Občianské združenie Močarany aktuálne pôsobí v priestoroch bývalej materskej
školy, pod záštitou mesta. Vďaka tomuto projektu vznik pevné zastrešené posedenie
(drevené) pre cca 30. osôb o rozlohe cca 6 x 8 m, s estetickou úpravou prostredia
a výsadbou drobnej zelene.

900,00 €

ST15_148

Občianske združenie
Jablonka

Rozvoj ekocentra v Karlovej vsi

Ekocentrum bude zastrešovať aktivity s deťmi, mládežou, dobrovoľníkmi a verejnosťou v téme budovania vzťahu ku komunite, prírode, miestu svojho žitia a bude tvorivo
a zážitkovo napĺňať potrebu prírodna“ a aktivizácie komunity v prospech detí, prírody
a aktívneho občianstva.

900,00 €

Výročná správa 2015
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ST15_149

Spoločenstvo Tolkiena,
združenie fantastiky

SlavCon 2016

SlavCon 2016 je desiaty ročník úspešného trojdňového festivalu, ktorý ponúka
zmysluplnú a tvorivú alternatívu trávenia voľného času. Podujatie je určené pre
fanúšikov literatúry, filmu, seriálov, hier, histórie a výtvarného umenia.

ST15_150

Rodičovské združenie pri
MŠ SNP 1

Škôlka v prírode

V rámci projektu,,Škôlka v prírode“ sa snažíme o vytvorenie bezpečného, zdravého
prostredia, v ktorom si budú deti môcť osvojovať základné elementárne poznatky
o prírode,zážitkovým učením si k nej utvoria pozitívny vzťah, naučia sa starať o rôzne
druhy rastlín a zdokonalia si svoje lokomočné zručnosti.

882,00 €

ST15_151

Kaktus Bike – Team
Bratislava

Športová príprava mladých
cyklistických talentov.

Okrem zvyšovania športovej výkonnosti našich členov a následného dosahovania
víťazstiev na pretekoch je cieľom komplexný harmonický rozvoj osobností našich
členov.

900,00 €

ST15_152

Združenie rodičov Mater- Ako sa dostali dažďovky do
skej školy Švantnerova
materskej školy

Projekt prinesie skúsenosti deťom predškolského veku o recyklovaní bioodpadu
a jeho využití vo výchovno-vzdelávacej činnosti, tiež pre ich budúci život. Odborník
z biofarmy deťom priblíži ako vzniká bioodpad a spoločne si zriadia kompostér.

900,00 €

ST15_153

Púpava

Májové Kukučky

Projekt Kukučky je o dlhodobej dobrovoľníckej práci so skupinkou 30-35 detí z detského
domova Kolárovo (jeden z posledných nerodinného typu). Tieto deti sú prevažne
rómskeho alebo maďarského pôvodu a ich šanca na adopciu je takmer nulová.

900,00 €

ST15_154

Živadom

Špaňodolinské granty

Projekt má za cieľ obnoviť jeden z najznámejších grantov – na „Dobrej vode“, ktorý
sa nachádza pri chodníku v smere k vyhľadávanému turistickému stredisku Šachtičky
a zároveň pomôcť zviditeľniť a zachovať ostatné granty v obci.

900,00 €

ST15_155

Združenie Nádej na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Poprade

Búrame bariery

Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb a posilnenie prístupu znevýhodnených skupín k začleneniu sa do spoločnosti.

900,00 €

ST15_156

Matka a dieťa Turca

Škola v bielom

V projekte „Škola v bielom“ ide o cielenú pomoc špeciálnej Základnej škole
s materskou školou pri zdrav. zariadení Univerzitnej nemocnice Martin – jej poslaním
je poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom chorým a zdravotne oslabeným vo veku
od 3-18 r. počas ich hospitalizácie.

900,00 €

855,00 €

900,00 €

ST15_157

Rodinné centrum Ráčik

Ráčik sme my

Rodinné centrum Ráčik je združenie mamičiek na materskej, ktoré čisto dobrovoľnícky
zabezpečujú jeho činnosť. Keďže nemáme ani jedného zamestnanca, je pre nás
kľúčové získavať nové dobrovoľníčky a povzbudzovať tie existujúce. Práve toto by sme
chceli dosiahnuť aktivitami navrhnutými v projekte.

ST15_159

Občianske združenie
Folklórna skupina
Komanička

Komanička

„V roku 2016 chceme pokračovať vo vyhľadávaní prvkov ľudovej kultúry, hlavne piesní
a prezentovať ľudovú kultúru pre verejnosti. K splneniu tohto cieľa chceme dať ušiť
biloty (spodné sukne) pre dievčatá a ženy z folklórnej skupiny Komanička.“

720,00 €

ST15_160

Špeciálna základná škola

Spolu to dokážeme

Cieľom projektu je vytvoriť tvorivé dielne pod názvom „Spolu to dokážeme“,v rámci
ktorých budeme rozvíjať a udržiavať kontakt žiakov s mentálnym a viacnásobným
postihnutím, ich vzájomnú komunikáciu a rešpektovanie sa navzájom.

449,84 €

ST15_161

Kultúrne zariadenia
Petržalky

KERAMKO – LETOM SVETOM 2016

Cieľom projektu je rozvoj estetického vnímania a fantázie, zlepšenie motorických
a praktických zručností u detí. Ide o cyklus 10 keramických dielní ukončených výstavou
detskej keramickej tvorby s vernisážou. Dielne sú tematické, prispôsobené veku,
záujmom a ručnostiam detí vo veku 5 – 10 rokov.

236,34 €

ST15_162

Združenie rodičov
a priateľov ZŠ Pri kríži

Knihomoli

Cieľom projektu je rozšíriť aktivity a vybavenie školskej knižnice s dôrazom na zvýšenie
čitateľského povedomia, zlepšenie čítania s porozumením u detí prostredníctvom
zaujímavých podujatí spájajúcich školu, rodičov a seniorov.

603,00 €

450,00 €

ST15_164

Mesto Senec

Aktívni seniori

Projekt „Aktívni seniori“ poskytuje priestor na efektívne a aktívne trávenie voľného
času seniorov, podporiť vytváranie vzťahov a posilniť ich integráciu do spoločnosti.
Záujmovými aktivitami – tvorivými dielňami a kultúrno- spoločenským posedením ku
dňu matiek a otcov sa snažíme napomôcť naplniť život seniorov radosťou a pocitom
užitočnosti.

ST15_165

OZ Detská komunita

Sobota s výletom

Sobota s výletom je určená pre deti, žiakov a mladých dospelých s dg.autizmus, ktorí
navštevujú Regionálne centrum autistov v Žiline – Bánovej.Projektom chceme prispieť
k socializácii klientov,k rozšíreniu poznania ako zmysluplne tráviť voľný čas.

760,50 €

ST15_166

Gymnázium Michala
Miloslava Hodžu

Prilož ruku k dielu

Zámerom projektu je budovať u študentov vzťah a pocit zodpovednosti za svoju
komunitu. Základným nástrojom je ich aktívne zapojenie sa do procesu tvorby
komunity – budovanie jednoduchých oddychových zón, a to výlučne svojpomocne,
realizáciou nástenných malieb a iných výtvarných techník.

765,00 €

ST15_167

SAPIO, občianske
združenie

9 klincov

Projekt prináša obyvateľom vidieka a účastníkom podujatia možnosť tráviť čas spoločne pri zaujímavej tímovej športovej aktivite v lese. Ide o preteky tímov realizované
na Rozprávkovom chodníku škriatka Mikluša.

666,00 €

ST15_168

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Kultúra pre komunitu

Vďaka projektu by sme chceli pomocou nahradenia nevyhovujúceho a nadobudnutia
nového technického zabezpečenia vytvoriť podmienky na kvalitnejšiu realizáciu
a prezentáciu hudobných talentov mladých a povzbudiť ďalších mladých k tomu aby
sa nebáli ukázať svoje talenty.

315,00 €

ST15_172

Mažoretky TINA
Bratislava

Zažite krásne detstvo s mažoretkami

Cieľom projektu je poskytnúť možnosť voľnočasového vyžitia pre mládež (hlavne
dievčatá) vo veku od 3 do 18 rokov. V rámci aktivít realizovaných organizáciou, majú
mladý ľudia možnosť venovať sa naplno mažoretkovému športu pod odborným
dohľadom trénerky.

540,00 €

ST Priama podpora 2014
ST2014_101

Občianske združenie
Detská chirurgia
Slovenska

ESPES 2014

Grant podporil 4. ročník Európskeho kongresu detských endoskopických chirurgov
v Bratislave, konkrétne usporiadanie koncertu v rámci spoločenského podujatia
kongresu.

100,00 €

ST2014_104

Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre
autistov a iné zdravotné
postihnutia

Nízkoprahové komunitné stretnutia

Grant prispel k vytvoreniu 8 nízkoprahových komunitných stretnutí (NKS) určených
pre mladých ľudí s duševnou poruchou.

500,00 €
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KONVERGENCIE – medzinárodný
festival komornej hudby 2014

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.

590,00 €

Pomáhame komunite 2014
ST2014_21

CZŠ Narnia

Narnia – verejný areál

Vďaka grantu sa podarilo postaviť altánok pri CZŠ Narnia, ktorý slúži nie len na
vyučovanie vonku, ale aj pre obyvateľov okolitých panelákov.

100,00 €

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.

100,00 €

ST2014_51

Slovenská spoločnosť
pre spina bifida a/alebo
hydrocefalus, o.z.

Učíme sa spoliehať na vlastné sily

Vďaka tomuto projektu získalo 150 odborníkov nové poznatky z výstupov medzinárodného sympózia ( špeciálny pedagóg, lekár, sociálny pracovník, atď.).

84,00 €

ST2014_53

Základná škola

Farebná škola

Vďaka projektu sa natrel plot a zrevitalizovala sa zeleň v areály ZŠ Tbiliská 4, Bratislava.
Brigády sa zúčastnili vyše 60 rodičov a učiteľov.

50,00 €

Pomáhame pamiatkam 2015
ST15_081

Rímskokatolícka Cirkev
farnosť Uhrovec

Komplexná obnova objektu, reštaurovanie kamenných prvkov(portál,
okenné ostenia) a reštaurovanie
gotickej omietky.

Vďaka grantu sa reštauruje kamenný portál a gotická omietka kostola v Kšinej
(Trenčiansky kraj).

2 000,00 €

ST15_082

Klub vojenskej histórie
Beskydy

Rekonštrukcia vojnového cintorína
Zbojne

Vďaka grantu sa rekonštruoval vojnový cintorín v Zbojnom (okres Medzilaborce).

1 000,00 €

ST15_083

Národný Trust n.o.

Rómerov dom Vás víta

Vďaka grantu sa reštauruje brána na meštianskom dome z 2. pol. 19. storočia, v rámci
celkovej obnovy domu – tzv. Rómerovho domu.

2 480,00 €

ST15_085

Združenie na záchranu
Zborovského hradu

Oprava vežovej prístavby hradného
paláca, 2015

Grant pomohol rekonštrukcii južnej steny vežovej prístavby paláca hradu Zborov,
kde sa zabezpečil objekt počas 21 brigád a 16 odborných kontrolných dní z Krajského
pamiatkového úradu v Prešove.

2 000,00 €

ST15_086

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Záchrana stredného paláca

Projekt podporil záchranu a obnovu posledného múra stredného paláca hradu
Hričov, pričom sa uskutočnilo 20 veľkých brigád, 25 menších brigád a po obnove sa
uskutočnilo 6 prednášok.

1 000,00 €

ST15_087

Združenie na záchranu
stredovekého
architektonického
dedičstva nitrianskeho
kraja – LEUSTACH

Záchrana lichobežníkovej bašty
hradu Hrušov

Projekt podporil sanáciu hradu Hrušov, pričom sa sanovali 3 renesančné delové
strieľne a konzervovala sa pôvodná omietka, kosil sa areál, konal sa archeologický
výskum a odstraňoval sa sutinový zásyp.

1 150,00 €

ST15_088

Združenie Rondel

Krok za krokom k záchrane hradu
Čabraď – severný palác

Vďaka grantu sa čiastočne zrekonštruoval severný palác hradu Čabraď.

1 650,00 €

ST15_089

OZ BÁNE Potok

Obnova pamätnej busty Jozefa
Škultétyho

Projekt podporil obnovenie a zachovanie pamätnej busty Jozefa Škultétyho, pričom
sa dstránilo oplotenie a betónové obrubníky, busta sa vyčistila vapkou, osadila sa
nová pamätná doska, zreštaurovalo sa meno pod bustou a upravilo sa okolie novou
zeminou.

1 000,00 €

ST15_090

Prievidzský Parostrojný
Spolok o.z.

Generálna oprava časti prehrievača
pary parného rušňa 464.001 Ušatá

Projekt pomohol zabezpečiť materiál na obnovu prehrievača vody v parnom vlaku,
pričom prispel k sprevádzkovaniu parného rušňa.

2 500,00 €

ST15_091

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Dajme bráne strechu!

Vďaka grantu sa sanovala klenba na Lietavskom hrade, dobrovoľníci si osvojili
zručnosti pri práci s drevom.

1 900,00 €

ST15_092

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Zachráňme naše dedičstvo- projekt
Katarínka

Grant pomohol záchrane ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny. Zorganizovalo sa
7 letných pracovných turnusov, 3 akcie pre verejnosť, 1 Deň otvorených dverí, 12
víkendových workshopov a 8 školení pre dobrovoľníkov.

1 800,00 €

ST15_093

OZ Hrad Tematín

Tematín 2014

Grant prispel k záchrane priečky v južnom paláci hradu Tematín, nádvorného múra
severného paláca, zastrešenie východnej bašty a stabilizovanie západných okien,
pričom na hrade našlo zamestnanie až 9 nezamestnaných ľudí.

2 000,00 €

ST15_094

1115

Amfiteatrum 2015: alebo tri
záhradné živly v kremnickej
Zechenterke (obnova-divadlo-film)

Projekt zvýšil bezpečnosť v Zechenterovej záhrade, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou, ktorá bude slúžiť na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí.

ST15_095

Združenie hradu Bystrica

Palác južného obytného krídla-2.
etapa

Projekt prispel k statickému zabezpečeniu havarijného stavu hradu Bystrica, pričom
bolo uskutočnených 32 celodenných brigád.

1 800,00 €

ST15_096

Pro futuro hradu Čičva

Obnova hradu Čičva – 1.etapa

Grant podporil obnovu hradu Čičva – zakúpilo sa stavebné náradie a materiál, pričom
bolo zorganizovaných spolu až 32 sobotných brigád.

1 600,00 €

ST15_097

RENOVA

Záchrana hradu Dobrá Voda 2015 –
Západná brána

Vďaka grantu sa reštauroval hrad Dobrá voda (Trnavský kraj): odhalili sa vzácne nálezy
keramiky i mincí, ale aj nálezy týkajúce sa architektúry hradu.

2 500,00 €

ST15_098

Obec Cerová

Aktivity na záchranu hradu Korlátko
2015

Projekt podporil vyčistenie hradu Korlátko od náletov, vyčistenie hradnej priekopy,
vybudovanie bezpečnostného zábradlia a opravenie staršieho. Spolu bolo zorganizovaných až 7 brigád s dobrovoľníkmi.

1 800,00 €

ST15_099

Mesto Jelšava

Kováčske umenie pre Koburgovský
kaštieľ

Vďaka grantu sa uskutočnilo podujatie „Kováčske umenie“ v Jelšave, na ktorom sa pred
očami širokej verejnosti ukovalo niekoľko mreží pre miestny zámok.

2 000,00 €

ST15_100

Čierny hrad

Zachráňme Čierny hrad

Projekt podporil odkrytie Čierneho hradu, ktorý bol vyčistený, pokosený, boli popílené
a odpratané popadané stromy. Pomáhalo 20 dobrovoľníkov zo Slovenska a 2
dobrovoľníci zo zahraničia.

1 000,00 €

ST15_101

Združenie na záchranu
hradu Šášov

Záchranné práce na hrade Šášov
s TELEKOMom 2015

Grant podporil obnovu hradu Šášov, pričom boli prostredníctvom 4 brigád obnovené
južné okná na 3. a 4. nadzemnom podlaží.

1 800,00 €

ST15_102

CASTRUM GHYMES

Zachráňme hrad Gýmeš 2015

Projekt podporil zlepšenie stavu hradu Gýmeš niekoľkými brigádami, s pomocu viac
ako 50 dobrovoľníkov sa podarila konzervácia murív, odstránenie náletovej zelene
z areálu a sanácia kaverny.

2 250,00 €

ST15_103

Združenie na záchranu
hradu Revište

Revište 2015

Grant prispel k čiastočnej sanácii statických porúch muriva hradu Revište.

1 900,00 €

500,00 €
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ST15_104

Občianske združenie
Zemplínsko-užská hradná SLNEČNÁ PAVLAČ
cesta

Projekt prispel k rekonštrukcii paláca hradu, prepojeniu schodiskovej veže a poschodia
paláca hradu, pričom sa trvalo zvýšila bezpečnosť návštevníkov pri výstupe na
poschodie.

1 200,00 €

ST15_105

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Uhrovec 2015

Grant prispel k vybudovaniu stabilného a bezpečného prístupu na zrúcaninu hradu
Uhrovec.

2 000,00 €

ST15_106

Združenie na záchranu
Brekovského hradu

Medzinárodný dobrovoľnícky
tábor – IVW Brekov 2015

Vďaka grantu sa nakúpila strava a spotrebný materiál na siedmy ročník workcampu na
hrade Brekov (Humenné).

ST15_107

Diadém – združenie
záchrany hradu Blatnica

Bola diera v múre .....

Grant pomohol rekonštrukcii niekoľko desiatok rokv chátrajúceho hradu Blatnica
pričom bolo zogranizovaných až 14 viacdňových brigád.

1 700,00 €

ST15_108

Historicko – Astronomická Spoločnosť

Bezpečná vyhliadka

Grant pomohol rekonštrukcii hradnej veže a sprístupneniu vyhliadky na hradnom
brale, pričom bolo zorganizovaných 10 dobrovoľníckych brigád.

1 800,00 €

ST15_109

Rákociho cesta

Obnova hradného portálu

Projekt pomohol zabezpečiť odborné práce a použiť technológie pri obnove hradného
portálu.

1 200,00 €

ST15_110

Statické zabezpečenie otvorov
Obec Plavecké Podhradie západného predbránia Plaveckého
hradu

Projekt pomohol rekonštrukcii Plaveckého hradu, kde sa vyšpároval múr predbránia
a doplnil sa vypadnutý materiál.

1 000,00 €

ST15_111

Truc sphérique

Striešky a rímsy na Novej synagóge
/ kunsthalle Žilina

Grant pomohol výmene poškodenej krytiny na Novej Synagóge/ kunsthalle Žilina.
Nakúpil sa materiál potrebný na výmenu krytiny, na výmenu a opravu drevených
konštrukcií, zlepšenie spádov a odtokov, pričom boli zorganizované 3 brigády.

1 500,00 €

ST15_122

Obec Tesáre

Zachráňme Kokošovský kostolík

Grant pomohol rekonštrukcii Kostolíka v Kokošovej, kde sa natreli veže a strechy, opravili sa a vymaľovali omietky zvonka aj zvnútra kostolíka, inštalovali sa nové odtokové
žľaby, pričom bolo uskutočnených až 9 dobrovoľníckych skupinových brigád.

1 270,00 €

Ain Karim

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť viac ako tonu šatstva
a iných potrieb, ktoré vyzbierali zamestnanci firiem Dell, HP a Tatra banky, výnos
zbierky poslúži ľudom so soc. a zdravot. znevýhodnením.

18,46 €

Vďaka príspevku bolo možné prepraviť viac ako 1,2 tony šatstva a iných potrieb, ktoré
vyzbierali zamestnanci firiem Dell, Slovak Telekom a Tatra banky, výnos zbierky poslúži
ľudom so soc. a zdravot. znevýhodnením.

14,80 €

500,00 €

Engage 2015 Zbierky potrieb
ZB_DZ15_01

jarná zbierka Engage –
pohonné hmoty

ZBDZ15_02

jesenná zbierka Engage –
Občianske združenie Ain Karim
pohonné hmoty

ZSE Priama podpora 2015
ZSE15_001

Konvergencie – spoločnosť pre komorné
umenie

KoNVERGENCIE – medzinárodný
festival komornej hudby 2015

Grant prispel k úspešnému uskutočneniu 16. ročníka Medzinárodného Festivalu
komornej hudby Konvergencie.

10 000,00 €

ZSE15_002

SOVVA

Startup Awards 2015

32 inovátorov sa stretlo na 3 dňovom sústredení (Bootcamp), počas ktorého získali
neoceniteľné rady a mentoring od skúsených podnikateľov a investorov rizikového
kapitálu. Na záver Bootcampu porota vybrala 12 finalistov na StartupAwards.

10 000,00 €

ZSE15_04

Rodičovské združenie pri
Materskej škole

Hravo a zdravo

Prostriedky budú použité za účelom skvalitnenia výchovy a vzdelania detí v oblasti
zdravého fyzického a psychického vývoja osobnosti.

3 600,00 €
2 700,00 €

ZSE15_05

TJ SLÁVIA Holíč

Aktivity TJ SLÁVIA Holíč 2016

Podpora pre celoročné fungovanie TJ SLÁVIA Holíč – či už sa to týka tréningov a súťaží
oddielu pozemného hokeja, ako i prípravy ďalšieho oddielu. Financie boli použité na
ubytovanie počas športových podujatí.

ZSE15_06

Basketbalový klub
mládeže JUNIOR UKF
Nitra

Zabezpečenie účasti juniorkého
družstva s nadrárodnej súťaži
ASWBL a v slovenskej juniorskej
extralige

Projekt slúži na zabezpečenie účasti družstva junioriek v nádnárodnej súťaži žien –
ASWBL (slovensko – rakúska súťaž) a slovenskej juniorskej extralige. Grant poslúžil na
zabezpečenie cestovných, ubytovacích nákladov a nákladov spojených s touto súťažou.

4 500,00 €

ZSE15_07

Inštitút lekárov
a fyzioterapeutov, o.z.

Zlepšenie zdravotného stavu
v oblasti porúch pohybového
aparátu obyvateľstva

V rámci projektu „Zlepšenie zdravotného stavu v oblasti porúch pohybového aparátu
obyvateľstva“ vydá nezisková organizácia ILF, o.z. najmenej dva časopisy, jednu
odbornú a jednu populárnu knihu a vyškoliť v problematike užší okruh odborníkov
a širší okruh laikov.

7 200,00 €

ZSE15_08

ProWinter, o.z.

Socha Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch

Vďaka grantu je osadená bronzová socha Ľudovíta Wintera. Tá má slúžiť ako
pripomienka diela rodiny Winterovcov a ich pôsobenia v Piešťanoch.

ZSE15_09

Združenie rodičov pri ZŠ
Vysoká pri Morave

Modernizácia školy a skvalitnenie
vyučovacieho procesu

Vďaka grantu boli zakúpené nové školské tabule do jednotlivých tried v škole, nakoľko
tie pôvodné už nevyhovujú technickým a bezpečnostným podmienkam. Vďaka grantu
bolo vymenené aj náradie do telocvične za modernejšie a bezpečnejšie.

6 750,00 €

ZSE15_10

Materské centrum
ÚSMEV

Prevenciou k podpore rodiny

Projekt je zameraný na rozšírenie aktivít Materského centra Úsmev. Matrské centrum
zakúpilo rehabilitačné pomôcky, ktoré budú využité na nový preventívny program
zameraný na prevenciu plochých nôh u detí a kurz Baby masáže pre rodičov.

1 800,00 €

4 926,60 €

900,00 €

ZSE15_11

OZ Športový motoklub
SMF-MOTOKLUB AHOJ

Trvalá motokrosová trať v katastri
obce Banka

„Vďaka grantu vznikla trvalá tréningová motokrosová trať v katastri obce Banka pre
realizáciu motokrosového športu v rámci voľno časových aktivít začínajúcich, ale
i starších motokrosových jazdcov. Trať zároveň poskytne podmienky rôznej úrovne
obtiažnosti pre tento druh športu. Prostriedky boli použité na legalizáciu a výstavbu
areálu.
„

ZSE15_13

Domov sv. Jána z Boha,
n.o.

Domov pre núdznych

Projekt „Domov pre núdznych“ je postavený na potrebe udržať už existujúce služby.
Vďaka projektu nezisková organizácia posilnila služby pre klientov / aktivity stredisko
osobnej hygieny, charitatívny šatník, útulok, jedáleň a pracovnú terapiu.

9 000,00 €

ZSE15_14

Občianske združenie
KLUB Nádeje

Poskytovanie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre imobilných
pacientov s mimoriadne náročnou
ošetrovateľskou starostlivosťou

Občianske združenie KLUB Nádeje v spolupráci s Liečebňou Sv. Františka sa zamrriava
na skupinu pacientov, ktorí sú imobilní. Vďaka grantu boli zakúpené polohovateľné
postele a iný zdravotnícky materiál.

9 000,00 €

ZSE15_16

Občianske združenie
Rodinný detský domov
Piešťany

Letný splav rieky

Vďaka grantu absolvovali deti z detského domova 5 dňový splav na Slovensku, na
ktorom sa učili profesionálne rodiny sociálne zručnosti, podporovali sa a udržiavali
vzťahy v profesionálnych rodinách trávením spoločnej aktivity.
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt
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Výška grantu

ZSE15_17

Karate klub Seiken
Bratislava

Karate pre mládež

Výchova, vzdelávanie, podpora a rozvoj športu pre deti, mládež a dospelých
prostredníctvom učenia a trénovania tradičného okinavského karate. Financie boli
určené na cestovné na turnaje.

ZSE15_18

Bratislavský futbalový
zväz

Projekt podpory mládežníckeho
futbalu v Bratislavskom regióne

Podpora výchovy mladých futbalistov v Bratislavskom regióne, zabezpečenie
treningových pomôcok a výstroja.

9 000,00 €

ZSE15_19

Yachtclub Dynamo
Energia Bratislava

Zabezpecenie a podpora sportovej
cinnosti v sezone 2015/2016 – Yachtclub Dynamo

V priebehu športovej sezóny 2015/2016 sa naši pretekári zúčastnili viacerých
významných športových podujatí a regát. Pre zabezpečenie účasti posádok na týchto
vrcholových športových podujatiach boli financie použité na prenájom športovej
plachetnice a štartovný poplatok.

9 000,00 €

ZSE15_20

Obecný futbalový klub
Hôrky

Sústredenie mladých futbalistov

Cieľom projektu bola realizácia zimného sústredenia v trvaní 5 dní počas zimnej
prestávky futbalového klubu OFK Hôrky kategória dorast. Financie boli určené pre
zabezpečenie ubytovania.

1 800,00 €

ZSE15_21

Občianske združenie ARS Dokumentárny film o dobe
ARETE
bronzovej

Občianske združenie vyrobilo 3-dielny dokumentárny filmu Doba bronzová. Finančné
prostriedky z grantu boli použité na úhradu zmluvných odmien za postprodukčné
a konzultačné služby.

2 700,00 €

ZSE15_22

Občianske združenie
SOVA pri Základnej škole
M.R.Štefánika

Kvalitné podmienky vzdelávania na
základnej škole

Občianske združenie vybavilo triedy modernými IKT technológiami, čím uspokojili
materiálne potreby výchovno – vyučovacieho procesu.

4 500,00 €

ZSE15_23

Slávia vodné pólo
menežment

Deti poďte hrať vodné pólo

Projekt DETI POĎTE HRAŤ VODNÉ PÓLO 2015 ! (9.ročník) má priviesť každoročne
k pravidelnému športovaniu cca 80 detí vo veku 8-11 rokov. Financie boli použité na
prenájom športovísk.

1 800,00 €

ZSE15_24

Za zdravé zdravotníctvo

Skvalitnenie zdravotníckej
strarostlivosti

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť zdravotnú starostlivosť nákupom zdravotníckeho zariadenia a tým budovať a hľadať riešenia pre zlepšenie aktuálnej situácie
v zdravotníctve.

10 800,00 €

ZSE15_25

Občianske združenie
MačkySOS

Cieľom kastračného projektu je zamedzenie rozmnožovania túlavých mačiek. Pouličné
Kastračný projekt ferálnych mačiek,
mačky sú odchytávané dobrovoľníkmi OZ MačkySOS, kastrované/sterilizované,
ich odchyt, liečenie, prípadné
ošetrené proti parazitom, označené a vypúšťané do pôvodného prostredia. Vďaka
umiestňovanie do nových domovov.
financiám boli zakúpené klietky a krmivo pre mačky.

9 000,00 €

ZSE15_27

Útulok „NÁDEJ“ pre
opustených a týraných
psíkov

Rekonštukcia, opravy v útulku

Vďaka grantu bola opravená strecha na budove útulku pre psíkov, zrealizované drobné
stavebné úpravy v budove útulku, zhotovené nové koterce a ich výmena za poškodené.

4 500,00 €

ZSE15_28

Horský film Poprad

XXIV. Medzinárodný festival
horských filmov Poprad

Vďaka grantu bol zorganizovaný Festival Horských filmov. Financie boli použité na
mzdy pre koordinátorov, titulkovanie filmov, preklady filmov.

27 000,00 €

ZSE15_29

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TULÁK

Záchrana týraných a nechcených
zvierat

Občianske združenie pomáha opusteným, týraným , vyhodeným zvietám v Seredi
a okolí. Financie boli použité na krmivo a veterinárne ošetrenia opustených zvierat.

4 500,00 €

ZSE15_30

Sloboda Zvierat

Pomoc útulku Slobody zvierat

Útulok Slobody zvierat v Bratislave ročne príjme okolo 3500 psov, nie len z hlavného
mesta, ale aj okolitých obcí. Na to potrebujeme spoľahlivé vozidlo. Z grantu čiastočne
hradili kúpu nového vozidla.

4 500,00 €

ZSE15_31

Nadácia Jána Korca

Podpora detí so zdravotným
postihnutím

Nadácia podporila deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a ich rodičia nemajú
prostriedky na ich liečbu.

ZSE15_32

Nadácia ZSE

Obnova kultúrnej pamiatky
Elektrárne Piešťany

Vďaka grantu boli obnovené okná na kultúrnej pamiatke – Elektrárne Piešťany.
Výmena okien prispela k jednotnému vzhľadu stavby a k zníženiu nákladov na
vykurovanie.

9 000,00 €

18 000,00 €
38 235,14 €

iné priame granty
DZ2015/400,
401, 409

oz Bol raz jeden človek

Dobrá krajina

Príprava stretnutí Dobrej krajiny

DZ2015/402

Centrum pre filantropiu

vzdelávanie

Kampaň MVO za udržanie podielu dane

500,00 €

DZ2015/405

Depaul Slovensko, n.o.

vzdelávanie

Príprava galavečera Via Bona Slovakia

100,00 €

Spornička do života III.

Príspevok na bývanie a potraviny klientov krízového strediska Brána do života v rámci
programu Lepší život

800,00 €

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

príspevky pre partnera projektu

43 153,25 €

Contr/Z/2014/25 Dzedzich (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Campaign VeloBrest

2 500,00 €

Contr/Z/2014/26 Talaka (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Crowdfunding platform

2 317,50 €

Contr/Z/2015/32 CES (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Energy Efficiency and Energy Saving

2 310,00 €

Contr/Z/2015/33 CES (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Informational Ecological Route

1 953,00 €

Contr/Z/2015/35 Dzedzich (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Campaign VeloBrest

2 300,00 €

Contr/Z/2015/37 ABD (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Career Prospect

3 954,00 €

Contr/Z/2015/38 Big Change (RF)

Support Civic Society in Russia

Sociocultural rehabilitation of orphanage students

3 145,00 €

Contr/Z/2015/39 Nochlezhka (RF)

Support Civic Society in Russia

Counselling Service for homeless

3 145,00 €

Contr/Z/2015/40 Navstrechu (RF)

Support Civic Society in Russia

Social integration of disabled children

3 143,47 €

Contr/Z/2015/41 Svoe Delo (RF)

Support Civic Society in Russia

Business & NGOs for replication of micro-level initiatives

3 145,00 €

Contr/Z/2015/42 Buryat (RF)

Support Civic Society in Russia

Clean drinking water acces – Turka, Baikal

3 145,00 €

Contr/Z/2015/43 Inno Park (RF)

Support Civic Society in Russia

Innovative children´s museum

3 145,00 €

č.1530179

Brána do života

566,16 €

DDA GRANTY DARY
Contr/Z/2013/25 Idea Fund (Bielorusko)

DDA GRANTY Matching Grants

DDA for Community
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Contr/Z/2015/44 PIDS (RF)

Support Civic Society in Russia

Social startups support

2 975,00 €

Contr/Z/2015/48 Sdelaem (RF)

Support Civic Society in Russia

Veschevorot

3 145,00 €

Contr/Z/2015/56 Women´s Lawyer (RF)

Support Civic Society in Russia

Legal Advice for Women/Domestic Violence Victims

3 145,00 €

Contr/Z/2015/57 KZPA (RF)

Support Civic Society in Russia

Combat the illegal actions of police

2 520,00 €

Contr/Z/2015/96 OEEC (Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Social Enterpreneurship

5 456,50 €

Masha Cheriakova
(Bielorusko)

Bridging Sectors of Belarussian
Society / EÚ

Social Enterpreneurship ecosystem – research

5 082,00 €

Podpora analytickej komunity
v Bielorusku

Výskumný grant na tému Environmentálne Politiky v Bielorusku

14 985,00 €

DDA GRANTY Matching Grants

Contr/Z/2015/97

DDA Verejná politika
Contr/Z/2015/06 SATIO (Bielorusko)
Contr/Z/2015/07

Alena Artsiomenka
(Bielorusko)

Podpora analytickej komunity
v Bielorusku

Výskumný grant na tému Human Rights in a Workplace V Bielorusku

480,00 €

Contr/Z/2015/09

Marina Dymovich
(Bielorusko)

Podpora analytickej komunity
v Bielorusku

Výskumný grant na tému Human Rights in a Workplace v Bielorusku

2 920,00 €

Contr/Z/2015/10

Anastasia Prylepina
(Bielorusko)

Podpora analytickej komunity
v Bielorusku

Výskumný grant na tému Human Rights in a Workplace v Bielorusku

4 527,00 €

Podpora analytickej komunity
v Bielorusku

Výskumný grant v oblasti nezávislých odborov a ich vplyve na rozhodovanie
v Bielorusku

10 662,00 €

SAMRS/2013/
KEN/01/12,
Kasigau Wildlife Trust
Contr/Z/2013/52
Keňa

Slovensko-kenská spolupráca pre
moderné školy

IKT, projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita – Taveta

22 833,05 €

SAMRS/2015/
KE/1/6,
Kasigau Wildlife Trust
Contr/Z/2015/71
Keňa

Sote ICT

Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy na stredných školách

33 489,15 €

SAMRS/2014/
ZB/1/7,
NGO AKTIV (Kosovo)
Contr/Z/2014/6

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Grant partnerovi – na realizáciu projektu podpory občianskej spoločnosti v severnom
Kosove

23 826,74 €

Contr/Z/2015/15 Aletro (Kosovo)

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Budovanie kapacít a tréningy mladých aktivistov v Kosove

5 428,05 €

Contr/Z/2015/16 Sinergija (Kosovo)

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Grant podporil vzdelávanie k tolerancii a proti násiliu v Kosove

5 750,00 €

Contr/Z/2015/29 Zerkalo Info (Bielorusko)

DDA Rozvojová spolupráca

DDA Verejná politika

Contr/Z/2015/17

Aca Mitić – Volunteering
for Change (Kosovo)

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Grant prispel k vzniku dobrovoľníckej siete v Kosove

6 222,92 €

Contr/Z/2015/18

IT Youth Association of
North Kosovo

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Založenie a prvé IT školenia – Asociácie mladých IT entuziastov v Kosove

6 168,53 €

Contr/Z/2015/19

UpGrade Society
(Kosovo)

Support to civil society / Podpora
občianskej spoločnosti v Kosove

Budovanie kapacít a podpora mladých aktivistov v Kosove

5 402,51 €

Support to civil society in Kosovo

Podpora mladých aktivistov v oblasti kultúrnych a občianskych intervencií v Kosove

5 927,31 €

Nezávislá samospráva: predpoklad
demokratizácie na lokálnej úrovni
v Moldavsku

Budovanie kapacít v oblasti decentralizácie štátnej správy v Moldavsku

14 863,33 €

Nezávislá samospráva: predpoklad
demokratizácie na lokálnej úrovni v
Moldavsku

Budovanie kapacít v oblasti decentralizácie štátnej správy v Moldavsku

37 933,09 €

Contr/Z/2015/20 Forum Theatre (Kosovo)

DDA Budovanie kapacít MVO
SAMRS/2014/
Združenie miest a obcí
ND/1/20,
Slovenska ZMOS
Contr/Z/2015/53

Congress of Local

Contr/Z/2015/04 Authorities from

Moldova (CALM)

Spolu
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3 956 521,60 €

Nadácia Pontis

Poznámky
Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

1

7

8

4

8

2

8

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
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) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 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.
(3) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Členovia správnej rady Nadácie:
JUDr. Lucie Schweizer, (Schweizer Legal) - predsedkyňa správnej rady
Michele Bologna (Slovenské elektrárne, Enel a.s.)
Ing. Radoslav Derka (konzultant)
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (SAV)
Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 26.3.2012
členstvo vzniklo od 18.2.2013
členstvo vzniklo od 9.12.2013
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od 26.3.2012, skončilo 15.3.2015

Dozorná rada Nadácie
Ing. Ľuboš Vančo, (KPMG spol. s r.o.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)
Ing. Jaroslav Košťálik, (SLOVNAFT a.s.)

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od dňa 9.6.2014, skončilo 8.10.2015

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak
(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva. 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,
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• 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:
• udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie,
• udeľovanie a poskytovanie nefinančnej podpory, napr. vo forme vecných darov, alebo darovania času – dobrovoľníckej
pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.
(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

2

2

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia

54

95

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Nadácia nemá žiadnu organizáciu vo svojej zriaďovacej pôsobnosti.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti.
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.
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 uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
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.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
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. 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.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
g) dlhodobý finančný majetok,
Nadácia nemá dlhodobý finančný majetok ani neviedla takýto majetok v evidencii.
h) zásoby obstarané kúpou,
Zásoby obstarané kúpou sa účtujú spôsobom A. Zásoby typu zásob určených sa priamu spotrebu (napr. kancelárske potreby,
pohonné hmoty, ochranné pomôcky, reflexné prvky) sa účtujú priamo do spotreby. Nespotrebované zásoby k 31.12. sa
účtujú ako materiál na sklade.
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Nadácia nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
Nadácia neobstarávala zásoby iným spôsobom.
k) pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným
pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
l) krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Nadácia vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane
sociálneho zabezpečenia.
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.
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty,
Nadácia neeviduje deriváty.
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Nadácia neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
s) výnosy
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.
t) 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
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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.
u) 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.
v) Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 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, 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.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku. Predpokladaná doba používania pre dlhodobý nehmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba používania
v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

4

lineárna

25

Softvér

Predpokladaná doba používania pre dlhodobý hmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná
doba používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

40

lineárna

2,5

Stroje, prístroje a zariadenia

4

lineárna

25

Dopravné prostriedky

4

lineárna

25

rôzna

jednorazový odpis

100

Stavby

Drobný dlhodobý hmotný majetok

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
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.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy;
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotné
výsledky z vývojovej a obdobnej
činnosti

Softvér

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok

0

0

0

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účt. obdobia

0

99 637,00

Prírastky

0

6 220,00

0

0

Úbytky

0

0

0

0
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0

99 637,00

31 120,00

0

37 340,00

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

-6 220,00

0

-6 220,00

Stav na konci účtov. obdobia

0

105 857,00

0

0

24 900,00

0

130 757,00

Oprávky
Stav na začiatku účt. obdobia

0

57 132,61

0

0

0

0

57 132,61

Prírastky

0

24 874,77

0

0

0

0

24 874,77

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

82 007,38

0

0

0

0

82 007,38

0

0

0

0

0

0

0

Opravné položky
Stav na začiatku účt. obdobia
Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

42 504,39

0

0

0

0

42 504,39

Stav na konci účtov. obdobia

0

23 849,62

0

0

24 900,00

0

48 749,62

Zostatková hodnota

Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
-prístroje,
zariadenia

Stavby

Dopravné
prostriedky

Pestovateľ-ské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Ostatný
dlhodobý
majetok

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

410 547,55

0

16 922,13

0

0

57 364,63

0

0

484 834,31

Prírastky

0

0

0

0

0

0

7 826,40

0

0

7 826,40

Úbytky

0

0

0

0

0

0

11 364,76

0

0

11 364,76

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

410 547,55

0

0

0

53 826,27

0

0

481 295,95

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

100 596,39

0

16 922,13

0

0

57 364,63

0

0

174 883,15

Prírastky

0

10 263,72

0

0

0

0

7 826,40

0

0

18 090,12

Úbytky

0

0

0

0

0

0

11 364,76

0

0

11 364,76

Stav na konci
účtovného obdobia

0

110 860,11

0

16 922,13

0

0

53 826,27

0

0

181 608,51

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

309 951,16

0

0

0

0

0

0

0

309 951,16

Stav na konci
účtovného obdobia

0

299 687,44

0

0

0

0

0

0

0

299 687,44

16 922,13

Oprávky

Opravné položky

Zostatková hodnota

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Nadácia neeviduje žiadny majetok so záložným právom.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Majetok Nadácie je poistený do nasledovnej výšky poistnej sumy:
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Oblasť poistenia

Budovy

Garáž

Súbory hnuteľných vecí

Živelná pohroma

386 700

33 200

66 000

Vandalizmus

50 000

10 000

10 000

-

-

13 200

Krádež

Nadácia uzatvorila zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu do výšky poistnej sumy 166 000 EUR.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
Nadácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky. 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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3 225,32

1 807,58

1 895 373,92

3 328 759,04

0

0

0

0

1 898 599,24

3 330 566,62

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Nadácia voľne disponovať.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie
alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj
dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy. Pohľadávky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Odberateľské faktúry v lehote splatnosti
Poskytnuté prevádzkové preddavky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

31 123,30

20 442,19

20 648,00

3 614,10

Ostatné pohľadávky (378; 315,1)

1 384,80

1 088,10

Pohľadávka Gastroservis

1 500,00

1 500,00

Pohľ. voči lokálnym projektovým partnerom v zahraničí

6 266,75

1 862,44

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – SAMRS

223 137,04

354 085,42

Pohľadávka voči darcom do Fondu pre Trans.Slov (315,24)

13 669,42

0

7 652,29

26 429,84

526,25

0

175 000,00

0

25 933,59

0

Darovacie zmluvy MSI, OSF (315,22)
Darovacie zmluvy ostatné drobné (315+335+378+391)
Pohľadávka voči donorovi – vklad do fondu dar (315,22)
Pohľadávka voči donorovi – EU DCI-NSAPVD (315,80)
Pohľadávka voči donorovi – Erste, Telefonica, (315,23+95)

35 000,00

0

Pohľadávka voči partnerovi – IVF, Ukrainian Institute

42 400,00

4 700,00

Ost.pohľadávky – Nórske fondy (OSF)

13 465,62

33 039,98

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – USAID

76 735,54

223 891,77

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – UNIDEV

19 082,60

61 934,60

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – DANIDA

0,00

140 843,13

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – Mott, NED,

22 038,57

19 767,73

Spolu

715 563,77

893 199,30
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Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1 715,88

1 745,88

Pohľadávky voči grantistovi – Želinský
Pohľadávky voči grantistovi – Status Quo
Spolu

0

846,00

1 715,88

2 591,88

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 v roku 2015 zaplatil iba jedinú splátku a to dňa
23. apríla.
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. V rokoch 2010 – 2013 sme opakovane kontaktovali organizáciu so žiadosťou o vrátenie vyplatenej a neoprávnene čerpanej splátky. Keďže organizácia postupne časom
úplne zanikla, a nemala žiadnych nástupcov, následne už ani nebolo možné nikoho skontaktovať ohľadom vymáhania pohľadávky, v roku 2015 bola pohľadávku úplne odpísaná.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Vývoj opravnej položky (391) v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
Pohľadávky

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti
(zníženie)

Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku z účtovníctva
(rozpustenie)

Stav OP na konci
účtovného obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

0

0

0

0

0

Ostatné pohľadávky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iné pohľadávky (391)

Pohľadávky voči účastníkom združení

2 591,88

0

30,00

846,00

1 715,88

Pohľadávky spolu

2 591,88

0

30,00

846,00

1 715,88

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

715 563,77

893 199,30

1 715,88

2 591,88

717 279,65

895 791,18

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období – očakávané splátky grantov
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

44 172,79

9 970,52

0

172,98

44 172,79

10 143,50

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne,
b) Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Položka vlastného imania

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Presuny

Základné imanie:

155 027,67

0

0

0

155 027,67

nadačné imanie v nadácii

16 597,00

0

0

0

16 597,00

138 430,67

0

0

0

138 430,67

fond na zvýšenie základného imania
vklady zakladateľov

0

0

0

0

0

prioritný majetok

0

0

0

0

0

2 921 175,59

2 636 129,92

3 680 266,85

0

1 877 038,66

0

0

0

0

0

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

36 899,43

21 460,78

0

0

58 360,21

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 643,98

0

0

255,45

36 899,43

Fondy zo zisku:

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu imanie a fondy

255,45

21 460,78

0

-255,45

21 460,78

3 113 102,69

2 657 590,70

3 680 266,85

0,00

2 090 426,54

c) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Podľa Opatrenia č. MF/22612/2014-74 ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015 sa zmenilo v paragrafe §67a účtovanie verejných zbierok v účtovníctve neziskových organizácií.
Príspevky prijaté vykonávaním zbierky sa účtujú nielen v prospech účtu 667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu 211 – Pokladnica alebo 221 – Bankové účty, tak ako to bolo
v minulosti, ale po novom sa používajú aj príslušné analytické účty k účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.
Úroky z vkladov príspevkov zo zbierky na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedenom v banke
sa účtujú aj k účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.
Preto sa v roku 2015 pristúpilo ku zmene účtovania verejných zbierok a vytvorili sa súhrnné analytické účty pre jednotlivé
Verejné zbierky registrované na Ministerstve vnútra ako samostatné zbierky a na nich sa účtovalo tak, aby konečné stavy
prechádzajúce do roku 2016 zobrazovali konečný stav v jednotlivých zbierkach.
Prehľad analytických položiek – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prírastky na účtoch fondov 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).
Prehľad zmluvných fondov a verejných zbierok vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412).

Fond názov

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Fond ZSE 2% 2015/16 (412,1)

0,00

444 191,42

227 861,74

216 329,68

Fond ZSE 2% 2014/15 (412,11)

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond ZSE DAR (412,12)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 655 699,17

0,00

1 655 699,17

0,00

24 436,20

0,00

24 436,20

0,00

Fond KIA 2% 2014/15 (412,20)
Fond KIA-mimo 2% (412,21)
Fond HONEYWELL 2% 2014/15 (412,24)

3 579,49

0,00

3 579,49

0,00

Fond HONEYWELL 2% 2015/16 (412,25)

0,00

7 500,82

1000,00

6 500,82

Fond Transp. Slovensko 2% 15/16 (412,26)

0,00

17 000,00

3 500,00

13 500,00

Fond Transp. Slovensko 2% 14/15 (412,27)

32 510,53

3 000,00

35 510,53

0,00

Fond pre Transp. Slovensko DARY (412,28)

13 789,47

60 833,33

55 189,47

19 433,33
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Fond Slovak Telecom 2% 2015/16 (412,30)

0

510 830,02

95 162,67

Fond Slovak Telecom 2% 2014/15 (412,31)

660 909,91

0,00

660 909,91

0,00

25 527,00

182 000,00

20 850,40

186 676,60

Fond PCA Peugeot 2% 2015/16 (412,35)

0,00

70 255,00

10 300,00

59 955,00

Fond Embraco 2% 2015/16 (412,40)

0,00

41 551,44

18 000,00

23 551,44

Fond Slovak Telecom DAR (412,32)

Fond AXA 2% 2015/16 (412,45)

415 667,35

0,00

14 571,10

1 584,00

12 987,10

10 000,00

207 434,60

154 469,95

62 964,65

Fond ACCENTURE 2% 2015/16 (412,51)

0,00

30 162,69

17 520,93

12 641,76

Fond ACCENTURE 2% 2014/15 (412,52)

24 946,45

0,00

24 946,45

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.1.-31.10.15

0,00

120 194,77

0,00

120 194,77

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.11.-31.10.16

0,00

16 505,72

0,00

16 505,72

Fond DM Drogerie Markt 2% 2015/16 (412,6)

0,00

34 882,15

32 346,16

2 535,99

Fond ACCENTURE DAR (412,50)

Fond DM Drogerie Markt 2% 2014/15 (412,61)

2 892,61

0,00

2 892,61

0,00

Fond DM Drogerie Markt DAR (412,62)

1 650,00

4 309,23

2 435,92

3 523,31

Fond LEAR 2% 2015/16 (412,71)

0,00

5 536,00

0,00

5 536,00

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina 1.1.-30.11.15

0,00

76 909,20

0,00

76 909,20

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina 1.12.15-30.11.16

0,00

17 713,73

0,00

17 713,73

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina Doma Dobre

0,00

610,00

610,00

0,00

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina pre Ukrajinu

0,00

6 043,01

6 043,01

0,00

8 946,00

0,00

8 946,00

0,00

Fond LIDL 2% 2015/16 (412,76)

0,00

239 752,33

0,00

239 752,33

Fond LIDL 2% 2014/15 (412,74)

160 595,86

0,00

160 595,86

0,00

Fond LEAR 2% 2014/15 (412,7)

Fond LIDL DAR (412,75)
Fond 2% Mobis 14/15 (412,8)
Fond 2% Mobis 15/16 (412,81)

0,00

160 000,00

0,00

160 000,00

20 381,64

0,00

20 381,64

0,00

0,00

65 764,80

0,00

65 764,80

Fond 2% LENOVO 14/15 (412,85)

7 138,09

0,00

7 138,09

0,00

Fond 2% LENOVO 15/16 (412,86)

0,00

6 587,04

6 587,04

0,00

1 636,44

28 655,00

17 249,87

13 041,57

201 063,60

0,00

201 063,60

0,00

Fond LENOVO DAR (412,87)
Fond ENEL/SEP 2% 2014/15 (412,9)
Fond ENEL/SEP 2% 2015/16 (412,91)

0,00

50 161,66

0,00

50 161,66

12 230,43

150 000,00

114 024,93

48 205,50

Fond DELL 2% 2015/16 (412,95)

0,00

15 198,91

0,00

15 198,91

Fond DELL 2% 2014/15 (412,96)

37 308,63

0,00

37 308,63

0,00

0,00

47 975,95

36 188,51

11 787,44

247,58

0,00

247,58

0,00

Fond ENEL/SEP DAR (412,94)

Fond PWC 2% 2015/16 (412,97)
Fond PWC DAR (412,98)
Fond PWC 2% 2014/15 (412,99)
Spolu

15 686,49

0,00

15 686,49

0,00

2 921 175,59

2 636 129,92

3 680 266,85

1 877 038,66

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 255,45 EUR bol vysporiadaný nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2015 preúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie k 31. decembru 2014 na výsledok hospodárenia minulých rokov.
Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 255,45 EUR:
Názov položky
Účtovný zisk

Bežné účtovné obdobie
255,45

Rozdelenie účtovného zisku:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

255,45

Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

0

Prídel do fondu reprodukcie

0

Prídel do rezervného fondu

0
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Prídel do fondu tvoreného zo zisku

0

Prídel do ostatných fondov

0

Úhrada straty minulých období

0

Prevod do sociálneho fondu

0

O rozdelení zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2015 vo výške 21 460,78 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 2015 na
výsledok hospodárenia minulých rokov.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka. Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Tvorba

0

Použitie

0

Zrušenie

0

Stav na konci účtovného
obdobia

0

0

Zákonné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

Ostatné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

6 836,88

4 111,58

6 836,88

0

4 111,58

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:

6 836,88

4 111,58

6 836,88

0

4 111,58

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia

5 336,88

4 111,58

5 336,88

0

4 111,58

Rezerva na audit

1 500,00

0

1 500,00

0

0,00

0

0

0

0

0,00

6 836,88

4 111,58

6 836,88

0

4 111,58

Ostatné krátkodobé rezervy
Rezervy spolu

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky.
Stav na začiatku účtovného
obdobia

Stav na konci účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

13 350,00

3 641 677,37

3 639 535,26

Granty pre MVO poskytnuté (325,1)

0,00

3 200 828,33

3 200 828,33

0,00

Granty pre MVO do 2016 (325,12)

0,00

236,34

0,00

236,34

Ostatné záväzky

Vratka nespotr. časti grantu donorovi (325,2)
Ostatné záväzky (325,3)

7 185,50

0

7 185,50

0,00

467,54

10 970,16

11 437,70

0,00

Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,4)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,6)
Nevyplatené cest. príkazy (325,7)

15 492,11

0,00

391 257,14

382 961,37

8 295,77

5 380,00

38 385,40

36 805,40

6 960,00

316,96

0,00

316,96

0,00

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Bežné účtovné obdobie
Daňové záväzky
Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP
Dodávateľské faktúry (321+326)
Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,4)
Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,1+325,11)
Ostatné záväzky (účet 325,2+325,3+325,7)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

8 674,50

4 242,56

310,40

1 500,00

10 521,88

27 380,69

8 295,77

865,32

236,34

4,71

0,00

7 970,00

Zmluvy o dielo – ZOD (325,6)

6 960,00

5 380,00

Krátkodobé záväzky celkom

34 998,89

47 343,28

Dlhodobé záväzky zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu – ich detailný prehľad je v odseku e)
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d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Druh záväzkov

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

0,00

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

34 998,89

47 343,28

Krátkodobé záväzky spolu

34 998,89

47 343,28

324,40

485,52

324,40

485,52

35 323,29

47 828,80

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

485,52

647,55

Tvorba na ťarchu nákladov

686,08

701,17

0

0,00

Čerpanie

Tvorba zo zisku

847,20

863,20

Stav k 31. Decembru

324,40

485,52

(f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:.
Nadácia nečerpá bankové úvery.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 – Výnosy budúcich období sa účtuje o výške prijatého podielu dane z príjmov
a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím finančného daru ako aj príspevku dane z príjmov sa hodnota použitých finančných prostriedkov zúčtováva do výnosov.
Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného
obdobia

1 377 385,75

530 133,71

1 030 608,01

876 911,45

Zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00

0,00

0,00

0,00

24 456,39

0,00

1 648,75

22 807,64

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu dane (384,01)
Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok nepoužitej časti
podielu zaplatenej dane, v tom:
- Granty, dary, príspevky zmluvné Danida (384,0)

224 062,58

0,00

224 062,58

0,00

- Granty, dary, príspevky zmluvné FF (384,1)

167 988,68

81 772,11

167 988,68

81 772,11

- Granty, dary, príspevky zmluvné FD (384,2)

94 223,49

59 552,17

45 424,24

108 351,42

- Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,3)
- Granty, dary, príspevky zmluvné DDA (384,4)

3 000,00

41 300,00

2 456,55

41 843,45

453 452,58

244 791,37

215 772,85

482 471,10

- Príspevky na VZ DK a SPD nepoužité (384,5)

183 588,37

0,00

183 588,37

0,00

- Granty, dary, príspevky zmluvné z roku 2013 (384,6)

226 613,66

15 195,74

189 665,99

52 143,41

- Granty, dary, príspevky zmluvné IF (384,7)

0,00

87 522,32

0,00

87 522,32

Položky výdavkov budúcich období z dôvodu:

41 185,99

0,00

41 185,99

0,00

- Granty Dobrej krajiny z 2014 zaplatené v januári 2015

41 185,99

0,00

41 185,99

0,00
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(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad.
Nadácia nedrží majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2015 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať v rokoch 2016 a neskôr:
7300004 The Mott Foundation Bieloruský projekt (80131)
projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2014 (predĺžený do roka 2016)
celá suma projektu 100 000 USD
Nevyčerpaný zostatok ku 31.12.2015 v sume 61 684,20 EUR (67 174,09USD)
7300006 European Commision – BLR Bridging sectors (83131) DCI-NSAPVD/2012/ 305-544
Obdobie trvania projektu: 1.2.2013 do 31.1.2016 (predĺženie do 31.5.2016)
Celá suma trojročného projektu 259 335,90 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 53 742,45 EUR
7300079 USAID Rusko (8613)
Obdobie trvania projektu: 20.9.2013-31.1.2016 (predĺženie do 30.9.2016)
Celková suma projektu: 149 956 USD + 190 000 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 110 543,24 EUR
7300104 UNIDEV EC NSA-ED (78131)
Obdobie trvania projektu: od 1.3.2013 do 28.2.2016
Celá suma projektu 164 960 EUR , Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 v sume 37 392,34 EUR
7400089 SAMRS2014/RV/01/06 Rozvojové vzdelávanie (77141)
Obdobie trvania projektu: 20.11.2014 – 30.5.2016
Celková suma projektu: 34 183 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 7 848,64 EUR
7400090 SAMRS/2014/EK/01/02 Kofinance k UNIDEV projektu (78133)
Obdobie trvania projektu: 20.11.2014 – 30.3.2016
Celková suma projektu: 14 494 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 1 812,82 EUR
7400091 SAMRS/2014/ZB/01/07 Západný Balkán (96141)
Obdobie trvania projektu: 1.12.2014 – 28.2.2016
Celková suma projektu: 99 514 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 15 874,28 EUR
7400086+94 Nadácia pre otvorenú spoločnosť NOS OSF Norske fondy Hlavy pomáhajú
Obdobie trvania projektu: 2.9.2014 – 31.12.2015 (predĺžený do 28.2.2016)
Celková suma projektu: 45 399,96 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 12 334,82 EUR (4 759,30 + 5 416,70 + 2 158,82)
7400096 Foundation Open Society Institute Fond pre Transparentné Slovensko (46154)
Obdobie trvania projektu: 1.12.2014 – 30.6.2016
Celková suma projektu: 25 000,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 10 082,70 EUR
7400097 SAMRS/MD/01/20/2015 Moldavsko (88141)
Obdobie trvania projektu: 1.1.2015 – 31.12.2016
Celková suma projektu: 99 990 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 26 910,62 EUR
7500067 Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne (21164)
Obdobie trvania projektu: 1.9.2015 – 31.12.2017
Celková suma projektu: 50 000,00 EUR
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 33 750,00 EUR (10000EUR DK + 23 750EUR FD)
7500082 International Visegrad Fund Gruzínsko (87151)
Obdobie trvania projektu: 1.9.2015 – 28.2.2017
Celková suma projektu: 53 000 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 52 071,00 EUR
7500083 Philip Morris (56151)
Obdobie trvania projektu: 1.9.2015 – 31.7.2016
Celková suma projektu: 45 100,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 6 751,40 EUR
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7500088 SAMRS/2015/KE/1/6 Keňa (91151)
Obdobie trvania projektu: 1.10.2015 – 30.9. 2017
Celková suma projektu: 213.781,20 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 172 675,71 EUR
7500090 US Embassy Department pre Transparentné Slovensko (46155)
Obdobie trvania projektu: 1.10.2015 – 31.5.2016
Celková suma projektu: 19.980 USD
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 6 893,86 EUR
7500098 Nadácia Eset (1916x)
Obdobie trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016
Celková suma projektu: 5 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 5 000,00 EUR
7500101 SAMRS/D/Keňa/2015 (91142)
Obdobie trvania projektu: 1.11.2015 do 31.5.2016 (predĺžená do 15.6.2016)
Celková suma projektu: 3.600 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 3 600,00 EUR
7500102 Erste Stiftung (21164)
Obdobie trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016
Celková suma projektu: 25 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2015 25 000,00 EUR

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Nadácia negeneruje tržby za vlastné výkony a tovar.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky od právnických osôb 662
Prijaté príspevky od fyzických osôb 663

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1 157 448,42

1 147 280,21

22 562,96

468 653,70

Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb (663) je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Dobrá krajina – dočerpanie starej zbierky z roku 2014
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Srdce pre deti
Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis
Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

16 889,36

94 577,78

0,00

373 160,92

5 673,60

915,00

22 562,96

468 653,70

Poznámka: V roku 2015 sa prijaté príspevky na Verejnú zbierku od fyzických osôb účtovali na účtoch 667
(3) Štruktúra príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia na účet 662:
Bežné účtovné obdobie
SAMRS / Slovak Aid a MZV

279 910,60

Internat.Visegrad Fund, USAID, UNDP, WDI a iné malé

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
279 555,02

130 629,98

83 354,56

Accenture – príspevok do fondu mimo 2%

113 871,55

123 703,29

European Commission – BLR Project

97 353,64

70 341,22

Slovenské elektrárne do fondu mimo 2%

70 499,93

120 520,96

Príspevky firiem do Fondu pre Transparentne SK

68 734,14

31 000,00

Prispevky admin – CEE Trust

50 000,00

0

Dánska ambasáda – DANIDA

53 334,45

15 245,42
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European Commission – UNIDEV project

41 984,40

50 315,44

Príspevky organizácií NOS.-OSF, Ashoka (662,47+662,93)

41 816,61

9 229,54

Príspevky Ringier na admin projektu SPD (662,91)

5 997,00

71 474,88

Dary firiem PSA Peugeot, Philip Morris na FF projekty (662,94)

35 449,98

0,00

Prísp.org.: MSI, OSF, US Ambas., CpF a iné, FF projekty (662,9)

11 837,48

20 725,45

Prísp.od firiem na projekt Nase Mesto 662,92

25 600,24

19 601,93

KIA do fondu mimo 2%

22 596,20

0

Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono (SAP, Slov.Sporiteľňa, Hewlett Pacakrd, E&Y, PWC,
Philip Morris)

23 605,84

19 700,65

Slovenské elektrárne za správu fondu
Slovak Telekom do fondu mimo 2%

13 374,43

0

20 850,40

42 473,00

Príspevky na Dobrá krajina na administráciu (662,61)

18 246,96

36 675,24

Ostatné dary od firiem na CR aktivity 662,7+662,71

13 000,00

2 000,00

Ostatné dary od firiem na Via Bona

9 456,55

30 000,00

Prísp. Novartis, Kvalitnejší život so Sklerozou Multiplex 662,92

7 383,04

16 895,34

Lenovo a DM do fondov mimo 2%

1 915,00

0

0,00

8 966,66

The Mott Foundation a The Nat.Endowm. for Democr, USA
Prijaté príspevky na projekt Dobra krajina na granty (662,6)

0,00

35 501,61

ZSE do fondu mimo 2%

0,00

60 000,00

1 157 448,42

1 147 280,21

Spolu

Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné
Obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Členské BLF (Business Leaders Forum) 649,1

78 000,00

80 000,00,00

CSR konferencia – zdaniteľné 649,2

30 968,50

23 521,70

3 177,46

0,00

5 780,00

10 262,23

1 137,29

150,00

ASFIN členské príspevky 649,25
CR ostatné zdaniteľné 649,3
Ostatné výnosy DDA nezdaniteľné 649,35
Meranie efektivity darcovstva/filantropie 649,45+649,50

1 533,34

2 100,00

2 860,00

16 128,69

17 000,00

20 250,00

Naše mesto účastnícky poplatok 649,8

33 404,55

26 849,61

Iné výnosy nezdaniteľné 649,85

94 136,69

39 482,73

267 997,83

218 744,96

Iné – zdaniteľné firemné dobrovoľníctvo 649,6
Členské Engage (dobrovoľníctvo) 649,7

Spolu

Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období
a minutých v roku 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
KIA Motors Slovakia s.r.o. 2%

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

99 999,99

60 983,87

Slovak Telekom, a.s. 2%

131 161,47

51 526,38

Slovenské elektrárne, a.s. DAR

39 325,00

27 960,00

Accenture, s.r.o 2% aj DAR

39 460,10

23 294,32

13 242,31

11 445,43

LIDL a.s. 2%
DELL s.r.o. 2%
Lenovo 2% aj DAR

8 633,62

5 241,90

6 000,00

3 324,98

DM Drogerie Markt DAR + 2%

4 084,13

2 791,20

KIA Motors Slovakia s.r.o. DAR

1 840,00

1 840,00

LEAR a MOBIS 2%
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2% + DAR
Honeywell 2%
Slovenské elektrárne, a.s. 2%
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3 112,16

0,00

1 000,49

1 000,00

625,00

522,10

2 000,00

700,02

Slovenská sporiteľňa, a.s. 2%

0,00

64 618,98

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp.Slovensko MIMO2%

0,00

4 210,53

Stredosl.energetika, Johnson Controls International sro 2%

0,00

3 690,75

Západoslovenská energetika, a.s. 2%
Spolu

0,00

56 660,41

350 484,27

319 810,87

Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom období
a minutých v roku 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
KIA Motors Slovakia s.r.o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

1 555 699,17

714 911,18

624 911,11

518 999,54

Slovak Telekom, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.

227 861,74

142 741,19

202 563,60

120 505,13

LIDL a.s.

147 353,55

239 421,06

Ostatné fyzické a právnické osoby – minutie prísp. z 2014

52 063,23

19 878,75

Slovenské elektrárne, a.s.

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

51 122,09

42 612,02

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp.Slovensko

39 010,53

23 500,00

Accenture, s.r.o.

32 945,58

47 106,47

DELL s.r.o.

27 875,01

19 370,73

DM Drogerie Markt

26 750,56

27 075,00

MOBIS a.s.

18 343,48

0,00

18 000,00

0,00

Embraco a.s.
Ostatné fyzické a právnické osoby

15 913,27

8 646,44

Firmy príspevky na Naše Mesto spolu

11 500,00

0,00

PCA Peugeot Slovensko a.s.

10 300,00

0,00

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne

10 209,60

21 768,37

LEAR a.s.

7 872,00

0,00

Honeywell

3 954,49

8 253,17

Odpis 1/20 z časti 2% použ.na kúpu nehnuteľnosti

1 648,75

0,00

AXA a.s.

1 584,00

0,00

Stredoslovenská energetika, a.s.

0,00

18 000,00

Johnson Controls International spol. s r.o.

0,00

15 212,00

Lenovo

0,00

11 257,48

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

0,00

26 267,05

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spolu

0,00

580 906,05

3 087 481,76

2 606 431,64

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

33 359,15

22 743,06

Kurzové zisky, z toho:

33 080,10

22 419,58

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

33 080,10

22 162,76

Finančné výnosy, z toho:

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

279,05

323,48

Úroky

279,05

323,48

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1 052 066,57

1 138 260,19

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

3 935,98

1 780,14

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

3 935,98

1 780,14
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Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

0

0

Súvisiace audítorské služby

0

0

Daňové poradenstvo

0

0

Ostatné neaudítorské služby

0

0

1 048 130,59

1 136 480,05

Sprostredkovanie – zmluvní živnostníci

427 250,92

392 296,36

Sprostredkované cestovné, ubytovanie a diéty

125 750,14

109 747,62

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Odborné programové konzultácie

119 817,91

81 022,31

Propagácia programov (grafika, inzercia, tlač)

70 638,37

70 067,06

Konferencie – prenájom, eventové náklady

56 941,76

198 063,97

Náklady na reprezentáciu

52 694,05

40 264,87

Preklady

47 794,32

15 667,54

Ostatné služby (vrátane kopírovania)

43 888,38

116 986,71

Telefóny, internet a poštovné

21 409,70

16 734,29

Cestovné

20 780,50

29 727,12

Opravy a udržiavanie

16 290,46

12 689,33

Účtovníctvo

10 880,00

10 350,00

Služby webstránky

7 832,77

13 444,15

Školenia, konferencie, semináre

7 552,29

8 474,55

6 179,11

6 919,33

Členské poplatky

6 051,15

7 405,00

Platby nájomného správcovi

5 001,37

4 889,19

Monitoring médií

1 152,00

1 152,00

225,39

578,65

Software

Notár, právne služby
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

2 760,47

2 554,92

Ostatné dane a poplatky

2 753,10

2 459,57

Ostatné (vrátane úrokov)

7,37

95,35

Finančné náklady, z toho:

18 144,50

7 048,17

Kurzové straty, z toho:

10 808,39

850,07

8 048,19

87,65

7 336,11

6 198,10

5 860,90

4 702,39

1 474,33

1 493,63

0,88

2,08

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov (iné ostatné náklady) –
549, z toho:
Bankové poplatky
Poistenia
Iné – zaokrúhlenie

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma v bežnom účtovnom období

Poskytnuté granty z podielu dane

2 839 241,24

Použitá suma v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnom období
2 216 889,17

Projekty realizované z podielu dane

162 959,72

389 542,47

Náklady na administráciu fondov

210 886,57

227 998,53

Interne realizované projekty z fondov z podielu dane
Spolu použitie v roku
Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384

150 670,80

56 801,81

3 363 758,33

2 891 231,98

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

V tom na účte 384,7(Ringier – SPD)

29 510,22

25 740,21

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

40 661,40

26 323,02

0,00

3 000,00

70 171,62

55 063,23

V tom na účte 384,3 (Heineken)
Spolu

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov.

144

Nadácia Pontis

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

18 144,99

7 046,95

Kurzové straty, z toho:

10 808,39

850,07

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky

8 048,19

87,65

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

7 336,60

6 196,88

Úroky
Poistenia
Bankové poplatky

1,37

0,86

1 474,33

1 493,63

5 860,90

4 702,39

Štruktúra poskytnutých príspevkov z 2% je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
Granty z KIA fondu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1 503 221,23

714 911,18

Granty z fondu Slovak Telekom

524 529,54

383 848,14

Granty ostatné – ZSE fond

227 861,74

65 512,00

Granty z Enel fondu

195 913,89

71 005,13

Granty z LIDL fondu

147 353,55

40 000,00

Granty z PricewaterhouseCoopers Slovensko fondu

51 122,09

42 612,02

Poskytnuté granty z 2% z fondu FpTS

39 010,53

23 500,00

Granty z DELL fondu

27 875,01

19 370,73

Granty z fondu DM drogerie markt

26 750,56

27 075,00

Granty z Accenture fondu

24 286,62

42 917,81

Granty z fondu Mobis

18 343,48

0

Granty z fondu Embraco

18 000,00

0

Posk. granty z programu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

13 892,00

0

Granty z fondu PCA Peugeot

10 300,00

0

Granty z fondu Lear

7 872,00

0

Granty z fondu AXA

1 584,00

0

Granty z Honeywell fondu

1 325,00

3 942,60

Granty z fondu Slovenskej sporiteľne (ukončený)

0,00

530 906,06

Granty nefinančné z LIDL fondu

0,00

198 225,86

Granty z SSE fondu (ukončený)

0,00

18 000,00

Poskytnuté príspevky z 2% – ostatné

0,00

16 420,00

Granty – Johnson Controls fond

0,00

15 212,00

Príspevky mimovládnym organizáciám – Naše Mesto
Spolu

0,00

3 431,00

2 839 241,24

2 216 889,53

Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Granty z fondu Accenture z daru 562,07

108 050,00

123 703,29

Granty partnerom z EC projektov 562,019

69 026,25

2 500,00

Granty z Enel fondu z daru 562,095

64 423,93

126 547,36

Partnerské organizácie na Balkáne 562,015

58 726,06

5 041,68

Partnerská organizácia v Keni 562,014

56 322,20

30 092,50

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 562,7

55 189,47

41 000,00

Granty organizáciam v Moldavsku 562,013

52 796,42

0

Granty ostatné drobné 562,093

45 484,42

15 651,53

Príspevky pre organizácie z projektu Srdce pre deti 562,72

43 962,08

49 036,93

Príspevky mimovládnym organizáciám – Naše Mesto 562,06

36 566,87

34 089,26

Partnerské organizácie v Bielorusku 562,011

33 574,00

44 528,90

Poskyt.GRANTY/ Rusko USAID 562,022

30 653,47

0

Granty z KIA fondu z daru 562,09

21 852,20

0

Granty z Telekom fondu z daru 562,05

8 297,00

37 673,00
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Granty z projektu dar PSA nepočujúcim

2 114,71

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097

0

1 840,00

0

0,00

91 951,52

Partnerská organizácia v Tunisku

0,00

25 844,82

Granty z Lenovo fondu z daru

0,00

3 294,69

688 879,08

630 955,48

Poskytnuté príspevky z Dobrej krajiny

Spolu

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na:
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

3 935,98

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a iné pod.
Spolu

3 935,98

(9) Informácie o daniach z príjmov:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Hospodársky výsledok

21 724,95

1 452,46

Nedaňové náklady

58 715,20

49 415,75

5 333 606,94

4 747 718,49

Pripočítateľné položky spolu

Ostatné položky

5 392 322,14

4 797 134,24

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

5 169 859,73

4 716 185,68

Príjmy oslobodené

242 986,60

77 235,71

5 412 846,33

4 793 421,39

1 200,76

5 165,31

Odpočítateľné položky spolu
Základ dane

264,17

1 197,01

Preddavky za zdaňovacie obdobie

Daň 22%

0,00

0,00

Preddavky vybrané zrážkou

82,18

60,64

Daňový preplatok
Daň k úhrade

0,00

0,00

181,99

1 136,37

V roku 2015 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 a príjmy za CR
poradenstvo. Ostatné menšie zdaniteľné príjmy boli za organizovanie firemných dobrovoľníckych eventov, 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

reklama

Účastnícke poplatky

25 500,00

5 468,50

iné služby
0,00

Audity CSR

0

0

5 780,00

Naše mesto

0

33 404,55

0

Advokáti Pro Bono

0

1 060,00

0

Bankové úroky

0

0

279,05

Dobrovoľnícke eventy a ostatné

0

0

1 800,00

Prehľad ostatných výnosov – zdaniteľných – v tabuľke:
Účet

Názov

649,2

CSR konferencia

Zdaniteľné výnosy
30 968,50

Zdaniteľné náklady

HV zdaňovaný

31 329,39

-360,89

649,3

Iné CSR poradenstvo

5 780,00

4 588,62

1 191,38

649,8

Naše mesto projekt

33 404,55

33 436,64

-32,09

649,6

Advokáti Pro Bono

1 060,00

1 034,48

25,52

649,6

Dobrovoľnícke eventy

1 800,00

1 702,21

97,79

Spolu

73 013,05

72 091,34

921,71
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644,20

Bankové úroky – daň už vysporiadaná

279,05

279,05

Základ dane

1 200,76

Daň

264,17

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Nadácia neúčtuje a neeviduje takéto položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nadácia nemá kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
Nenastali žiadne významné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
(6) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2015 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 37 660,00 EUR (v 2014: 36 660,00 EUR).
(7) 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 2015 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle a samostatne mimo Nadácie Pontis.
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